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با هم در یک مسیر ،کنارهم نه رو در روی هم
هانی فیصلی
مدیر مسئول نرشیه و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر

چهل ســال از ایســتادگی ،اســتقالل
و اقتــدار کشــور میگذرد ،چهل ســالی
که رستارس آن به اشــکال گوناگون مورد
اهــداف دشــمنان قــرار گرفتــه اســت.
کاشت بذر کینه و نفاق در اوایل انقالب،
ترورهــای رسیالــی و گســرده ،جنــگ
تحمیلــی ،ســعی در انــزوا قــرار دادن و
تحریم ها ســنگین همگی گام های مهم
دشمنان در راستای فروپاشی و شکست
نظام و ملت ایران بوده است.
در میــان متامی این اقدام هــا اما اثرات
اقتصادی به وضوح قابل مشاهده تر بود،
همه می دانند کــه جنگ های داخلی و
بــه ویژه خارجی چه هزینه های هنگفتی
بر اقتصاد کشور می گذارد ،از سوی دیگر
انزوا و محدودیت توان اقتصادی و تجاری
یک کشــور را از کار میندازد .متامی این
مراحل با رسبلندی سپری شد  .حتی گام
های اولیه تحریم نیز نتوانست لرزه ای بر
پایــه های انقــاب بینــدازد؛ اما حمالت
اقتصــادی اخیر و تحریم های یک جانبه
و گســرده آمریکا و متحدانش بی شــک
سخت ترین و دشوارترین دوره اقتصادی
انقالب اسالمی را برجای گذاشته است.
دورانــی که بی شــک بازهم بــا اقتدار و
صالبت از دریــای متالطم رکود و تورم به
ساحل آرامش و ثبات خواهد رسید.
امــا پیــش نیــاز ایــن پیــروزی اتحــاد،
همبستگی ،همکاری و هامهنگی است.
همه خــوب میدانیــم که پیش قــراوالن
ایــن جنگ مهــم کشــور در عرصه های
اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی
خواهنــد بــود و اکنــون در آســتانه ی
انتخابات نهمیــن دوره هیات منایندگان
اتاق های بازرگانی کشور نقش این قرش
از جامعه به هیچ وجه قابل انکار نخواهد
بود.
برخورد ســایق مختلف بــا نگرش های
متفــاوت از اصول غیر قابــل اجتناب در
عرصــه هــای انتخاباتــی اســت و اصوال
همین اختالف نظرها و تضادها است که
مسیر توسعه و پیرشفت را همواره باز نگاه
داشــته و برخورد عقاید را در جهت بهبود
وضعیــت قرار میدهــد .در انتخابات آتی
پارملان بخش خصوصــی نیز منیتوان از
اختالف نظرها و سالیق و جناح بندی ها
اجتناب منود .اما فارق از هر نتیجه ای و

برخورد سالیق
مختلف با
نگرشهای
متفاوت از اصول
غیر قابل اجتناب
در عرصه های
انتخاباتی است
و اصوال همین
اختالف نظرها
و تضادها است
که مسیر توسعه
و پیشرفت را
همواره باز نگاه
داشته و برخورد
عقاید را در جهت
بهبود وضعیت
قرار میدهد
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پس از تعیین منایندگان بخش خصوصی
در عرصــه هــای اقتصادی کشــور ،لزوم
پرهیــز از جناح بندی  ،سیاســی بازی و
کینه و دشــمنی های ســلیقه ای به ویژه
در دوران ســخت تحریم های اقتصادی
رضوری و مهم به نظر میرسد.
پــس از گــذر از پــل انتخابــات ،تداخل
اندیشه ها و عجین منودن سالیق را باید
جایگزین تقابل و تضاعد آنها منود.
کشــور ما در رشایطی نیست که با ایجاد
تنش های سیاســی در فضای اقتصادی
توان مبارزه با اهرم های سنگین تحمیل
شــده در چرخ دنده های تحرک بخشی
موتور اقتصاد را داشــته باشد .نیاز مبارزه
بــا دشــمنان در این رشایــط همراهی و
همیاری با هم در یک مســیر ،کنار هم و
نه رو در روی هم است.
در ایــن بین مناینــدگان برگزیده فعاالن
اقتصادی نیز باید عالوه بر اخالق مداری
و ترجیــح منفعــت جامعــه بــر مصلحت
خویش موارد مهمــی را در اولویت کاری
خویش قرار دهند:
 تبیین و تعیین برنامه های کارشناســیو پژوهشــی قابل کاربری جهت پیشنهاد
به دولتمردان جهت گذر از دوران تحریم
بــا کمرتین آســیب اقتصادی به اقشــار
مختلفجامعه
 همراهی و همکاری با دولت در پیشربداهداف اقتصادی ترسیم شده برنامه های
پنج ساله و توسعه کشور
 بهــره از ابزار کاربــردی و موثر بازاریابیو فروش جهــت افزایش حداکرثی میزان
تولید و تجارت و تداوم چرخش چرخ های
اقتصادی کشور

 فعــال منودن بیشــر و بهینه تر کمیتهها و کمیســیون های تخصصی در مسیر
بهبــود پیامیــش راه توســعه اقتصــادی
و حفــط و کنــرل شــاخص هــای مهم
اقتصادی
 فراهــم منودن بســر الزم جهت حضوررسمایــه گــذاران خارجــی و همچنیــن
توسعه حضور کاالهای ایرانی در بازارهای
جهانی با بهره جسنت از ابزارهای رایزنی و
بازاریابی اقتصادی
 تــاش در کســب و اعتــای جایــگاهمختص بخش خصوصی در اقتصاد کشور
و تثبیت نقــش اتاق بازرگانــی و فعاالن
بخــش خصوصــی در چرخــه اقتصادی
بــا تقویت عملگرائی به اصــل  44قانون
اساسی و واگذاری اقتصاد از سوی دولت
به بخش خصوصی.
از مهمرتین مــوارد مورد نیــاز در حرکت
همسوی بخش خصوصی خواهد بود.
اتــاق خرمشــهر نیز فــارق از هــر نتیجه
انتخاباتی بی شــک مســیر خویش را در
جهــت اعتــا و بهبود رشایــط اقتصادی
کشــور و منطقه قرار خواهد داد و در این
راه از هر تالشی دریغ نخواهد منود.
بررسی معضالت ،رفع مشکالت و نواقص،
بهبود فضای فعالیتی ،توسعه زیرساختی،
گســرش تعامل ،بهبــود بســر تجاری
و صنعتــی ،همگــی بی شــک از اولویت
های منتخبین اعضای اتاق خرمشهر در
دوره آتــی خواهد بود .رئــوس برنامه ای
که یقینا با اتحاد ،همدلی و یکدســتگی
پس از فضاهــای انتخاباتی معمول قابل
حصــول خواهد بود .ما همگــی برآنیم تا
با یکپارچگی و همدلــی گامی در بهبود
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سکان کشتی اقتصاد
را به دست کاربلدان
بسپارید
کامران مالکیان
رسدبیر نرشیه و دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر

در گسرته تاریخ اقتصاد جهان همواره
توسعه اقتصادی با شکل گیری و فعالیت
بخش هــای خصوصی و عمومی در کنار
یکدیگر شــکل می گرفته اســت .پس از
قرون وســطی بود که واحدهای تولیدی
مدرن و ســودمحور در اروپا شکل گرفت.
امــا تا اوایل قرن  18و با واگذاری ســهام
هــا و قرضه های بخــش دولتی به بخش
خصوصی هیچ تاثیر بسزا و موثری در در
اولویت بخشــی واحدهای تولیدی سود
محور بــر فعالیت های اقتصادی عمومی
و عام املنفعه مشاهده منیشد.
دامنه فعالیت هــای بخش خصوصی در
اروپا با توسعه شهرداری ها و ارائه نیازهای
خدماتی مردم توسعه یافت تا این که پس
از جنگ جهانــی اول باردیگر با توســعه
امکانــات رفاه ،بازار و تولیــد اقتصادد به
شکل دولتی اداره گردید.
خصوصیســازی رشکتهــای دولتــی
سیاســتی اســت کــه با آشــکار شــدن
مشکالت ناشــی از فعالیتهای غیرکارآمد
رشکتهــای دولتی در طــول دهه 1980
و اوایــل دهه  1990در ســطح وســیعی
در بســیاری از کشــورهای جهان به ویژه
کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد.
از بعــد دیگر مهمرتیــن عوامل گرایش به
ســوی خصوصی ســازی در کشــورهای
جهان ،کرسی بودجه دولتها ،نرخ بیکاری
بــاال ،عدم تــوازن در تــراز پرداختها ،نبود

کارایی در فعالیتهای اقتصاد دولتی و کم
بودن وصول مالیات از رشکتهای دولتی به
دلیل نبود کارایی می توان اشاره کرد.
ایــن عوامــل باعــث شــد تــا دولتهــای
کشــورهای مختلف در جهــت واگذاری
رشکتهای دولتی اقدام کنند.
الزم به ذکر نیست که کشورهای محدودی
در عرصه واگذاری بخش های عمومی به
اقتصادی بخش خصوصــی اقدام منوده
انــد که با برنامه ریــزی و مطالعه کافی و
ایجــاد زیرســاخت الزم در کمرتین زمان
ممکن به این هدف رسیده اند و به وضوح
شاهد آنیم که اقتصادهای برتر و قدرمتند
جهــان همگــی طی ســالیان گذشــته
بیشرتین واگذاری چرخه های اقتصادی
به بخش خصوصی را داشته اند.
بســیار واضح اســت که عالقه به کســب
ســود و درآمدزائــی در بخــش خصوصی
عاملی محرک و موثر در توسعه اقتصادی
و حصول رشــد در شــاخص های مهم و
مختلف اقتصادی به شامر میرود.
در کشــور مــا نیز از ســالیان گذشــته با
شــعارهای خصوصی ســازی پا در عرصه
های کشــورهای توسعه یافته نهادیم .اما
زمان الزم جهت مطالعه و بسرتســازی با
برنامه ریــزی های عجوالنــه و همچنین
واگــذاری بخش دولتی بــه رشکت های
به اصطــاح خصولتی (دولتی خصوصی
منا) که غالبا ســهام داران آنها دســتگاه

وظیفه دولت و
مجلس در این
بین وضع قوانین
و آئین نامه های
حمایتی در مسیر
پشتیبانی از
بخش خصوصی
در تحرک بخشی
به اقتصاد کشور
است
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های حکومتی بوده است ،نتیجه بخشی
و رضایتمندی الزم را در مسیر خصوصی
سازی از بین برده است.
حال اما با وجود مشــاده تنگناهای مهم
اقتصــادی و بهــره پایین دســتگاه های
دولتــی در اســتفاده از تــوان اقتصادی،
زمان آن اســت که با بسرتسازی ،مطالعه
و انجام گام های درست و صحیح سکان
کشــتی اقتصادی را به دســت کاربلدان
بسپاریم.
اعتامد و فضابخشــی به بخش خصوصی
الزمه توســعه اقتصادی کشــور اســت و
پیش نیاز این امر اعتــاد دولت به توان
و کارائــی این بخش ها اســت اما در این
مســیر بی شــک چالش ها و تنگناهایی
قرار خواهد گرفت.
وظیفــه دولت و مجلس در این بین وضع
قوانین و آئین نامه های حامیتی در مسیر
پشــتیبانی از بخش خصوصی در تحرک
بخشی به اقتصاد کشور است.
الزم به ذکر نیست که بخش خصوصی به
دلیل انگیزه حصول سود بیشرت هیچگاه
از توســعه فعالیت های اقتصادی  ،رشد
نقدینگی و افزایش میزان تولید ناخالص
ملی دســت برنخواهد کشــید ،پس باور
کنیــم کــه خصوصی ســازی بــه معنای
واقعی و اصولی خویش جهشــی خواهد
بود به ســوی گــذر از تحریم و تنگناهای
اقتصادی موجود.

آیـنـه اتــاق
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به منظور گسترش همکاری های اقتصادی استان البرز و منطقه آزاد اروند برگزار شد

نشست همکاری مسئوالن دولتی
واتاق های بازرگانی استان البرز و شهرستان خرمشهر
بــا دعــوت اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی خرمشــهر از هیئت
عالیرتبه اقتصادی اســتان الربز؛ نشست
مشــرک اقتصادی استان الربز و منطقه
آزاد ارونــد بــا هــدف بررســی راه هــای
گســرش تعامالت اقتصــادی دو طرف،
بررســی مزیت هــای صادراتــی و ایجاد
منایندگــی هــای رشکت فعــال الربز در
منطقه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشــهر؛
این نشست با حضور قائم مقام اقتصادی
اســتان های الــرز و خوزســتان ،معاون
اقتصــادی و رسمایــه گــذاری ســازمان
منطقــه آزاد اروند ،روســای ســازمانهای
صنعت معدن و تجارت استان های الربز
و خوزســتان ،هیئت رئیسه دو اتاق الربز
و خرمشــهر و جمعی دیگر از مســئولین
بلندپایــه دولتی و فعــاالن اقتصادی دو
استان در سالن اجتامعات اتاق خرمشهر
برگزار و راه های توســعه مسیر ارتباطات
اقتصادی و تجــاری دو منطقه به بحث و
تبادل نظر پرداخته شد.
در ابتدای این نشســت نائب رئیس اتاق
بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
خرمشــهر ضمــن معرفی ظرفیــت های
اقتصــادی منطقــه آزاد ارونــد افــزود :از
دیربــاز مــراودات تجــاری و ارتباطــات
اقتصادی خرمشهر و آبادان زبانزد فعاالن
اقتصــادی کشــور و خاورمیانــه بــوده و
نیروی بالقوه تبدیل این دو شهر به قطب
اقتصادی در متامی زمینه های اقتصادی
به وفور قابل مشاهده است.
ســید مصطفی موســوی بیان منــود :با
عنایت به اســتعدادهای بی بدیل منطقه
آزاد ارونــد در زمینــه هــای کشــاورزی و
تاکیــدات مقــام معظم رهــری در طرح
 550هــزار هکتــاری اراضی کشــاورزی
بــا اعتامد کامل می تــوان بیان منود که
بــا فراهم منودن رشایــط رسمایه گذاری
کشــاورزی و اجــرای طــرح  550هــزار
هکتــاری می تــوان تحولــی در صنعت
کشاورزی استان خوزستان بوجود آورد.
وی در بخشــی دیگــر از صحبــت هــای
خویش با اشــاره بــه نزدیکی خرمشــهر
به اســتان بــره عــراق به عنــوان قلب

عدم وجود سایت
و سامانههای
اختصاصی و
بینالمللیجهت
معرفی کاالها و
صنایع ،مزایای
اقتصادی و
همچنین برقراری
جلسات رو در
روی مجازی میان
فعاالن اقتصادی
از کمبودهای
اقتصادبینالمللی
کشور به شمار
میرود
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اقتصادی این کشــور بیان منــود :ایجاد
ترمینال لجستیک و فراهم آوردن رشایط
ترانزیتــی زمینــی کاال از خــاک عراق به
کشــورهای حوزه خلیج فــارس می تواند
تاثیر شــگرف و مهمی درتوسعه صادرات
کاالهای غیر نفتی مناید.
موسوی در پایان ضمن بیان امکان ورود
گردشــگران خارجی به منطقه آزاد اروند
بدون نیاز به روادید اعالم کرد :جوشــش
اقتصــادی و تحــرک بازار ناشــی از ورود
گردشــگران محســوس بوده ،اما این امر
مســتلزم مدیریــت صحیح و ایجــاد زیر
ســاخت و امکانات الزم می باشــد که از
جملــه انان می توان بــه تامین کاالهای
مورد نیاز اصناف منطقه از طریق صنایع
فعال کشور می باشد.
بنــا موالئــی :اقتصاد کشــور را متکی به
صنعت کشور کنیم.
رئیــس اتــاق الربز نیــز در این نشســت
ضمن اشــاره به صــادرات  10میلیاردی
کشــور به ســایر نقاط جهان اعالم کرد:
عدم هامهنگی در توزیــع بازار کاالهای
صادراتی به شــکلی صحیــح و علمی از
ضعف هــای موجود در توســعه صادرات
است.
بناموالئی بیان کرد :بهبود اقتصاد کشور

نیازمند حاکمیت دو نگاه ویژه است  .اول
ایــن که باید اقتصــاد را به صنعت متکی
منوده و تولیــد کاالهای نهائی با کیفیت
جهت صــادرات به ســایر کشــورها را به
جای خام فروشی محور فعالیت خود قرار
دهیم  .از سوی دیگر نیز حاکمیت بخش
خصوصی به دســت صاحبــان اصلی ان
یعنی بخش خصوصی جهت تنظیم بازار،
بازاریابــی و ایجــاد تعادل اقتصــادی از
رضوریات اقتصاد کشور به شامر میرود.
ایشان به ضعف در جذب رسمایه گذاران
خارجی اشــاره کرد و گفــت :عدم وجود
سایت و ســامانه های اختصاصی و بین
املللی جهــت معرفی کاالهــا و صنایع،
مزایــای اقتصــادی و همچنیــن برقراری
جلســات رو در روی مجازی میان فعاالن
اقتصــادی از کمبودهــای اقتصــاد بین
املللی کشــور به شــار میــرود که اتاق
الربز در مدت اخیر با راه اندازی ســامانه
ویژه ای ســعی در رفع ایــن نقیصه کرده
است.
وی در بخــش دیگــری از صحبــت های
خویــش بــه مشــکالت صنعتی کشــور
اذعــان داشــته و افزود :عــدم تعادل در
عرضه و تقاضــای و تنظیم رسانه مرصف
کشورســبب ایجاد مازاد عرضــه در بازار
بسیاری از کاالهاو همچنین مازاد رسانه

آیـنـه اتــاق

مرصف نیز شده است که این عامل زمینه
فعالیــت  10الــی  20درصــد از ظرفیت
واقعی واحد های تولیدی کشور را فراهم
آورده است.
بناموالئــی بیــان کــرد :بازاریابــی،
بازارشناسی و توسعه بازار سه گام اصلی
در ســاماندهی تولیــد و بــازار به شــار
میــرود .اما در ایران شــاهد هســتیم که
تویدکنندگان عالوه بــر تولید و چرخش
ارابــه صنعــت ،بازاریابی و فــروش را نیز
بر عهده دارند که ایــن امر عالوه بر عدم
اجرای تخصصی امور ،ســبب بروز ضعف
و نواقــص در چرخه اقتصــادی و صنعت
کشور می گردد.
ســید علی موســوی :منطقه آزاد اروند با
آغوش باز پذیرای رسمایه گذاران از سایر
نقاط کشور است.
معــاون رسمایــه گــذاری و اقتصــادی
سازمان منطقه آزاد اروند نیز ضمن اشاره
به مزایــا ،امتیازات و ظرفیــت های بی
شامر منطقه آزاد اروند بیان منود :وجود
راه هــای ترانزیتی متنوع ،ظرفیت های
مختلــف تجــاری ،صنعتی ،کشــاورزی
و گردشــگری ،امتیــازات ،تســهیالت و
تخفیفات ویژه در راه اندازی واحد های
تولیدی ،معافیت های مناســب تجاری
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از مهــم ترین ویژگی های این منطقه به
شامر میرود.
سید علی موسوی افزود :وجود و فعالیت
دو اتــاق بازرگانی خرمشــهر و آبادان در
منطقه آزاد اروند از مهم ترین ویژگی های
این منطقه در بهبــود رشایط اقتصادی،
ایجاد زمینه های فعالیت تجاری و توسعه
مراودات بین املللی به شامر میرود و این
در حالی است که سایر مناطق آزاد دیگر
کشــور حتی از وجود یــک اتاق بازرگانی
نیز بی بهره اند.
ایشــان در پایان گفت :منطقه آزاد اروند
بــا  500هزار نفــر به عنــوان پرجمعیت
ترین منطقه آزاد کشور و همچنین دارای
ظرفیــت ورود گردشــگران خارجی بدون
نیاز به روادید اســت .که ایــن دو عامل،
کشــش مناســب و انگیــزه ای مضاعف
جهت حضور صنایع کشــور جهت عرضه
کاالهای خود در بــازار این منطقه را می
تواند به وجود اورد.
شــاهمرادی 45.5 :درصــد از اشــتغال
استان الربز مختص بخش صنعت است.
رئیــس ســازمان صمت اســتان الربز نیز
ضمن اشــاره به پتانســیل هــای فراوان
منطقه آزاد اروند در جذب رسمایه عنوان
کرد :فراهم آوردن رشایط رسمایه گذاری

منطقه آزاد اروند
با  500هزار نفر به
عنوان پرجمعیت
ترین منطقه آزاد
کشور و همچنین
دارای ظرفیت
ورود گردشگران
خارجی بدون
نیاز به روادید
است
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و تخصیص امتیازات خاص این منطقه به
فعاالن اقتصادی اســتان الربز می تواند
میــزان گردش و جذب رسمایه در اروند را
به  2برابر میزان فعلی افزایش دهد.
شــاهمرادی افــزود :با توجه بــه ظرفیت
هــای خرمشــهر و قابلیت های اســتان
الــرز و همچنیــن با تعریف بســته های
رسمایــه گذاری می توان رونق بیشــری
به صادرات کاال از این منطقه بویژه عراق
داد.
ایشــان افــزود :اســتان الــرز رسدمدار
فعالیــت صنایــع داروئــی ،بهداشــتی و
آرایشــی به شــار میرود و بخش صنعت
در این استان به وضوح بازروی اقتصادی
را بــه حرکــت در میــآورد 45.5 .درصــد
از اشــتغال این اســتان به بخش صنعت
اختصــاص دارد کــه ایــن امــر در کنــار
فعالیــت بیش از  150برند برتر از صنایع
کشور نشــان از قدرت این اســتا در این
شاخه اقتصادی است.
در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری
مسان اتاق های الربز و خرمشهر به امضا
طرفین رسید.
بازدید از اماکن و مراکز اقتصادی ،رسمایه
گذاری و گردشــگری از دیگر برنامه های
این هیئت تجاری بود.

آیـنـه اتــاق

گاهنامه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خرمشهر آبان 1397

نشست تخصصی رونق کسب و کار و
بهبود وضعیت واردات به منطقه آزاد اروند
بــا حضور مدیــران مختلفی از دســتگاه
دولتی و نظارتــی منطقه ،اعضای هیئت
رئیسه و هیئت منایندگان اتاق بازرگانی،
صنایــع ،معادن و کشــاورزی خرمشــهر
و جمعــی از فعاالن اقتصادی در ســالن
اجتامعات اتاق خرمشهر برگزار گردید.
بــه گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی
خرمشــهر ،این نشســت با هــدف بهبود
وضعیــت واردات و کســب و کار منطقه و
نقش تاثیرگذار آن در گذر از دوران تحریم
از طریــق واردات از کشــورهای همجوار
بــه ویژه عــراق صــورت گرفت و مــوارد و
مشــکالت موجود در ایــن امر مطرح و به
بررسی پرداخته شد.
هانی فیصلی :تا کنون از ظرفیت های
منطقه آزاد اروند ،بهره برداری کافی و
الزم صورت نگرفته است
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در ابتدای
ایــن نشســت ضمــن اشــاره بــه رشایط
اقتصادی ناشــی از تحریم ها بیان منود:
در برهــه ی زمانــی که اکرث کشــورها با
حامیــت از تحریم هــای ظاملانه آمریکا،
ســعی در ایجاد رشایط سخت اقتصادی
و ایجاد خلــل در حرکت موتور اقتصادی
کشــور می منایند؛ مناطق آزاد و فعالیت
های تجــاری و صنعتی آن مــی تواند به
نحــوی موثــر عامــل اصلی ایجــاد رونق
اقتصادی و دور زدن تحریم ها گردد.
هانی فیصلی با اشاره به عدم بهره برداری
کامــل از ظرفیت های منطقــه آزاد اروند
گفت :در مقایســه با مناطق آزاد قدیمی
تر می توان اذعــان منود که بهره برداری
کامــل و کافــی از ظرفیت هــای فراوان
منطقه آزاد اروند صورت نگرفته اســت که
این امر با توجه به تعامل بســیار مناسب
سازمان منطقه آزاد اروند با دستگاه های
حکومتی و بخش خصوصی در حال رفع
شــدن اســت .اما برای جربان فاصله ی
ایجاد شــده با مناطق قدیمی تر کشــور
نیاز به گسرتش تعامالت و همکاری همه
جانبه متامی دســتگاه هــا داریم زیرا که
ظرفیــت هــا و توانائی هــای منطقه آزاد
اروند را به ســختی میتوان در سایر نقاط
اقتصادی و مناطق آزاد کشور یافت.
ایشــان در بخش دیگری از صحبت های
خویش به مشــکالت ایجاد شده از سوی
نهادهای دولتی و حکومتی اشاره منود و
افزود :مسائل و مشکالت زیادی در روند
فعالیت های اقتصــادی و تجاری فعاالن
بخش خصوصی پابرجاست که مهم ترین
بخش این مشــکالت به تصمیامت خلق
الساعه ،بدون مطالعه کافی و برنامه الزم
برمیگردد .عمــده ترین این تصمیامت را
در بخشنامه های غیر کارشناسی متعدد
که به صــورت مــوازی و در جهت عکس

تا کنون از ظرفیت های منطقه آزاد اروند
بهره برداری کافی و الزم صورت نگرفته است

در برهه ی زمانی
که تحریم های
ظالمانه آمریکا،
سعی در ایجاد
شرایط سخت
اقتصادی و ایجاد
خلل در حرکت
موتور اقتصادی
کشور می نمایند؛
مناطق آزاد و
فعالیت های به
نحوی موثر عامل
اصلی ایجاد رونق
اقتصادی و دور
زدن تحریم ها
گردد
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فعالیت های اقتصادی وضع میگردد می
توان مشاهده منود.
فیصلی ادامه داد :بخشنامه های پیامن
سپاری ارزی برای صادرات کاالها به ویژه
در مناطــق مرزی ،شــمول مناطــق آزاد
در قوانیــن صــادرات و واردات رسزمیــن
مادری ،الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد
و محدودیت و ممنوعیت واردات بسیاری
از کاالها ،مهم ترین موارد در ایجاد مانع
برای رونق فعالیت های اقتصادی بخش
خصوصی و در نتیجه آن کند شدن چرخه
ی پویائی اقتصاد کشور شده است.
ســید علی موســوی :هــدف از ایجاد
مناطــق آزاد ،حذف بروکراســی اداری
است.
معاون رسمایه گذاری و توســعه کســب و
کار ســازمان منطقه آزاد اروند نیز در این
نشست ضمن اذعان بر حذف روند زمانرب
اداری بــه عنــوان اصلی تریــن هدف در
ایجاد مناطق آزاد اعــام کرد :در منطقه
آزاد اروند نیز اقدامات و گام های موثری

در کوتــاه منودن مســیر اخــذ مجوزات
و رونــد اداری فعالیــت هــای اقتصادی
برداشــته شــده که به مرور زمان و با رفع
معایب قبــل ،این روند در حــال بهبود و
رونق می باشد.
ســید علی موســوی با اشــاره بــه تعامل
مناسب گمرکات جمهوری اسالمی ایران
و سازمان منطقه آزاد اروند بیان منود :در
قیاس با ســایر مناطق آزاد کشور و طبق
مشاهدات صورت گرفته با قدرت میتوانیم
صحبت از تعامل گمرکات در این منطقه
مــی کنیم که البته این امــر دال بر نبود
نواقــص و معایب نیســت که بــر مبنای
همیــن همکاری ها و تعامــل موجود و با
مشــورت و رایزنی بخش خصوصی سعی
در رفع نواقص موجود خواهیم کرد.
ایشــان در بخش دیگری از صحبت های
خویش به عــدم ترخیص بیــش از 200
خودرو در گمرک خرمشــهر اشــاره منود
و بیــان منود :تا کنون بیــش از 50000
خــودرو در طــول چنــد ســال اخیــر از
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گمــرکات منطقــه آزاد اروند ترخیص شــده اند که در
این مورد شــاهد حجم  10برابری نســبت به حداکرث
ترخیص خودروها در سایر مناطق آزاد دیگر کشور می
باشیم .البته و با توجه به مصوبه های اخیر دولت بیش
از  200خــودرو در گمرک خرمشــهر ترخیص نشــده
است که طی جلســات متعدد با سازمان های مرتبط
سعی در رفع مشکل موجود منوده ایم.
موسوی افزود :پس از جلسات متعدد و پیگیری های
مداوم در آخرین نشســت در هفته اخیر موفق به اخذ
موافقت معاون حقوقی محرتم هیئت دولت شــده ایم
تا ضمن اخــذ آخرین نظرات کارشناســی با طرح در
هیئت دولت ،مصوبــه ای در جهت رفع قوانین پیش
روی ترخیــص خودروها اخذ گردد .کــه امیدواریم تا
پایان سال مشکالت عدم ترخیص خودروهای موجود
در گمــرکات منطقــه آزاد ارونــد به صــورت کلی رفع
گردد.
معاون رسمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ضمن
اشاره به عدم شمول مناطق آزاد کشور در قوانین ثبت
سفارش بیان کرد :با رایزنی صورت گرفته موفق به اخذ
مصوبه ی عدم لزوم ثبت ســفارش قطعات  ،ماشــین
آالت و مواد اولیه صنعتگران و واحدهای تولیدی فعال
در منطقه آزاد اروند شده ایم.
وی ادامــه داد :واردات قریب به  1400قلم کاال به
کشــور ممنوع شده اســت که با رایزنی های صورت
گرفته ممنوعیت ورود این کاال به مناطق آزاد کشور
مــن جمله منطقــه آزاد اروند با الزام ثبت ســفارش
لغو گردیده اســت .البته در حــال رایزنی برای عدم
شــمول رشط ثبت ســفارش برای ســایر کاالها نیز
هســتیم که امیدواریم در آینــده ای نزدیک به این
هدف برسیم.
سید علی موسوی در بخش پایانی صحبت های خویش
به عدم وجود مشــکل حاد در اخذ مجــوزات و تاییدیه
های دســتگاه های نظارتی در منطقه آزاد اروند اشاره
منود و افزود :مشکل منونه برداری و آزمایشگاه بهداشت
با تفویض اختیاری که از ســوی وزارت بهداشت صورت
گرفته به شــکل کامل رفع گردیه اســت و روند تاییدیه
های ســازمان اســتاندارد نیز از اغاز هفتــه اینده برای
کاالهای با حجم مشخص و معیت رفع خواهد شد.
در ادامه این نشســت رئیس گمرک منطقه آزاد اروند
نیــز از دو برنامه خاص در رونــد امور بازرگانی منطقه
خرب داد و گفت :ایجاد مسیر سبز جهت خروج کاالها
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از گمرک منطقــه آزاد اروند و راه اندازی و از رسگیری
مشوقات و تسهیالت به بازرگانان در امر تجارت در این
منطقــه را از طریق مرکز پیگیری منوده و امیدواریم تا
در آینده ای نزدیک به صورت کامل به نتیجه برسانیم.
مشکالت مطرح شده از سوی فعاالن اقتصادی حارض
در این نشست:
آقای فرج پور:
 مشــکل و دغدغــه ی اصلی در حــال حارض عدم ثبتسفارش به شکل کامل و به روز و روند زمان بر بودن است.
 سامانه نیام و تعهدسپاری ارزی؛ مشکالت عدیده ایدر مسیر تجاری کشور ایجاد کرده است و این در حالی
اســت که در مناطق مرزی عدمتــا تعامالت تجاری به
صورت ارزی صورت منیگیرد.
آقای نیک نژاد:
 ثبت ســفارش صورت گرفته در ســامانه مناطق آزاد،پــس از ارجاع به منطقه آزاد ارونــد دچار تاخیر و تالل
مــی شــوند که ایــن امر ســبب تحمیل هزینــه ها به
بازرگانان میگردد.
 در گمرک منطقه آزاد اروند دچار مشکل اخذ تاییدیهاستاندار و بهداشت هستیم .آزمایشگاه های مرتبط به
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دلیل زمان بر بودن باعث ایراد خســارت
های مالی به فعاالن اقتصادی می شوند.
آقای آل منیع:
 مشکل ورود موقت به منطقه آزاد اروند،باعــث ایجاد مشــکالت در رونــد جذب
رسمایه گذاران و توســعه صنعتی منطقه
شده است.
آقای اقلیام:
 جذب رسمایه گــذار و مهم تر از آ حفظ ،مشکل عمده در منطقه به شامر میرود.
 برخــی از مدیران ســازمان منطقه آزاداروند با عدم اختصاص زمان الزم و ایجاد
خلــل در صــدور مجوزهــا باعــث رانش
رسمایه گذاران از منطقه می شوند.
 عالوه بر تحریم های کشورهای بیگانه،خودتحریمی نیز فعاالن اقتصادی را آزار
میدهد.
 عــدم تعامــل کافی گمــرک جمهوریاســامی ایران و منطقــه آزاد اروند باعث
ایجــاد خلــل و مشــکل در رونــد تجاری
بازرگانان شده است.
آقای شهریاری:
 مشکل ورود خودرها و عدم ترخیص انهامقدار زیادی از امار اشتغال در منطقه را
کاهش داده است.
آقای میرزا علی زاده:
 منفذ خــروج کاالهــا در اختیار گمرکمنطقه آزاد نیســت ،که این خلل در بهره
کامــل از مزایای منطقه آزاد اروند شــده
است.
 کاربران قســمت های فنی و آی تی درمنطقــه آزاد اروند به دلیل عدم کارائی یا
آشنائی کامل به وظایف باعث رانده تجار
از منطقه می شوند.
آقای یاراحمدی:
 بــرای پویائــی بــازار منطقــه نیــاز بهتخصیــص ارز نیامئی بــه واردکنندگان و
کسبه ی منطقه آزاد اروند داریم.
 کاالهای کسبه عمدتا به شکل بار همراهمســافر وارد می شــود ،منونه بــرداری از
ایــن کاالها با توجه به تنــوع انها در یک
محموله جهت اخذ تاییدیه های بهداشت
و استاندارد مستلزم زمان و خسارت به بار
میگردد و هزینه های اضافی را به فعاالن
اقتصادی تحمیل میکند.
 ارزش گــذاری کاالهای گمرکی در اینمنطقه به شکل باالترین نرخ ارزش دالری
صــورت میگیــرد کــه عمدتا باعــث عدم
پوشــش نرخ واقعی کاالهای متام شده و
به رصفه نبودن فعالیت تجاری میگردد.
آقــای توانائــی؛ رئیــس اتــاق اصناف
آبادان:
 عدم قبول حاکمیت سازمان منطقه آزاداروند در دســتگاه هــای حکومتی عامل
بروز بیشــرین مشــکل در منطقــه بوده
است.
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ششمین همایش روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان
نمونه منطقه آزاد اروند برگزار شد
به بهانه روز ملی صادرات  ،ششمین
هامیــش تقدیــر از صادرکننــدگان
منونــه منطقه آزاد ارونــد ،ویژه فعاالن
صادراتی در خرمشــهر در محل سالن
هامیش اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار
گردید.
بــه گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی
خرمشــهر؛ در این مراســم کــه با رشکت
دکــر پیلــن ،مدیــر کل دفــر عربی و
آفریقائی ســازمان توســعه تجارت ،دکرت
جمیلــی ،رئیس انجمــن صادرکنندگان
منونه کشور ،ســید عقیل موسوی ،رایزن
بازرگانــی عراق در ایــران و جمعی دیگر
از مســئولین دســتگاه هــای دولتــی و
بخش خصوصی استان خوزستان برگزار
گردیــد ،از  7نفر از صادرکنندگان منونه،
 10پیشکسون منونه عرصه صادرات و 5
فعــال اقتصادی برگزیده در خرمشــهر با
اهدای لوح و تندیش تقدیر به عمل آمد.

آئین نامه های
پیمان سپاری
ارزی ،مانعی در
جهت فعالیت
صادرکنندگان
در ترسیم
هدف متعالی
حمایت از کاالی
ایرانی است .در
مرزهائی که عمال
هیچ صادراتی
بر اساس ارز
صورت نگرفته
و تمام معامالت
ریالی صورت می
گیرد ،چگونه
انتظار اظهار ارز
صادراتی داریم
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صدور بخشــنامه های خلق الســاعه
در کنــار تصمیم هــای عجوالنه و غیر
کارشناسی صادرات را با مشکل ایجاد
کرده است
رئیــس اتــاق بازرگانی ،صنایــع معادن
و کشــاورزی خرمشــهر در ابتــدای این
هامیش ضمن خوشامدگوئی به حارضین
و تربیک روز ملی صادرات گفت :روز ملی
صادرات ،بهانه ای برای تجلیل از زحامت
صادرکننــدگان در عرصــه هــای تجاری
است .به همین بهانه و بر وفق عادت چند
ســاله ی اخیر و به همت سازمان منطقه
آزاد ارونــد و بــا همراهی اتاق خرمشــهر
بر ان شــدیم تا از تــاش صادرکنندگان
منونــه ،پیشکســوتان عرصه صــادرات و
قعاالن اقتصادی برگزیده خرمشهر تقدیر
به عمل آوریم.
هانــی فیصلــی با اشــاره بــه تصمیامت
خلق الســاعه مدیران بیان منود :بر همه

پوشیده نیست که عرصه ی فعالیت های
صادرکنندگان با کوله باری از سختی ها
و مشــقت ها و در رشایطی نابرابر و تحت
قساوت های ناشی از تحریم های ظاملانه
بیگانگان و خود تحریمی حاصل از ســوء
مدیریــت و صدور بخشــنامه ها و قوانین
مخــل امر صــادرات در داخل کشــور در
حال انجام است .همه میدانیم که صدور
بخشــنامه های خلــق الســاعه در کنار
تصمیم های عجوالنه و غیر کارشناســی
میدان فعالیت های صادراتی را رسشار از
چالش های فراوان منوده است.
وی افــزود :آئیــن نامــه هــای پیــان
ســپاری ارزی ،مانعــی در جهت فعالیت
صادرکنندگان در ترســیم هدف متعالی
حامیــت از کاالی ایرانــی اســت .در
مرزهائی که عمال هیچ صادراتی بر اساس
ارز صــورت نگرفته و متام معامالت ریالی
صورت می گیــرد ،چگونه انتظــار اظهار
ارز صادراتــی را از ســوی صادرکنندگان
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داریــم .حال که با نوســانات ارزی ،فعالیت های
صادراتی توجیه اقتصادی بیشرتی دارد؛ بیائیم با
کار کارشناســی و پرهیز از مانع تراشی با قوانین
مخل امر صادرات ،از فعالیت های صادرکنندگان
حامیت کنیم.
ایشــان در بخش دیگری از صحبت های خویش
به مشــکالت صادراتی در خرمشــهر اشــاره منود
و بیــان منود :وجود زیرســاخت های بی نظیر در
مرز شــلمچه؛ تــوان تبدیل این نقطه از کشــور را
به پایلوت تجــاری و کریدور ترانزیتــی خاورمیانه
فراهم کرده اســت .چگونه اســت که با وجود علم
و آگاهی کافی  ،نتوانســته ایم تاکنون از فعالیت
های منفعت جویانه گروه های خاص در آن سوی
مرز جلوگیــری کنیم .کاری که بــا اندکی رایزنی
دیپلامتیــک و کاربــرد ترفندهــای سیاســی بین
املللی از ســوی دولتمــردان قابل حصــول بوده
است.
فیصلــی افــزود :از ســوی دیگــر نیز ارونــد رود؛
شــاهرگ تجاری خرمشــهر نیاز به الیروبی جهت
ورود کشــتی های حجیم و دمیــدن خون تجارت
در کالبد خود دارد .احیای بندر خرمشــهر ،یعنی
احیای تجاری و اقتصادی استان خوزستان .و این
امر میرس نخواهد شد مگر با الیروبی اروند .انتظار
ما بعنــوان بخش خصوصــی و  ،پیگیری مجدانه
و مداوم مســئوالن محرتم جهــت رایزنی با طرف
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عراقی و حصول نتایج مثبت در این زمینه است.
رئیــس اتــاق خرمشــهر تاکیــد کرد :عــدم وجود
مدیریــت متمرکز و تصــودی چندگانــه در پایانه
تجاری شــلمچه و همچنین عــدم اجرای مصوبه
شــورای امنیت ملی در نحوه ســاماندهی مرزی،
اصلی ترین عامل در ایجاد مشــکالت موجود در
مرز شــلمچه به شــار میرود .لزوم ایجاد راهکار
فراگیــر و کاربــردی در ایجــاد مدیریــت واحد و
واگذاری آن به ســازمان منطقه آزاد اروند رضورتی
است که خواسته فعاالن اقتصادی است.
وی ادامــه داد :از جانبــی دیگــر عــدم تکمیــل
زیرساخت های امنیتی الزم و مناسب در شلمچه،
عــدم تطابق ســاعت کاری گمرک هــای ایران و
عراق ،عدم امــکان خروج خودروهــای ترانزیتی،
ورود افــراد کارمنا بــه محوطه بارانــدازی تجاری
شــلمچه وســلب امنیــت آن از دیگــر مشــکالت
صادرکننــدگان در خرمشــهر اســت کــه نــگاه
صادرکنندگان و فعاالن بخش خصوصی را به قلم
تدبیر و قدم مدبرانه مدیران و مســئوالن کشــور،
استان و منطقه دوخته است.
فیصلی در پایان پیشــنهاد داد :به منظور بررسی
مشــکالت و معضــات توســعه اقتصــادی و نیل
به اقتصــاد مقاومتــی و ارائــه راهکارهــای برون
رفــت از آنها ،بهرت اســت به صــورت دوره ای و در
مدت زمان های متعدد جلســات کارگروه توسعه
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صادرات کاالهای غیر نفتی استان را در خرمشهر
برگزار منوده تا مسئولین محرتم استان به صورت
مســتقیم در جریــان مشــکالت صادرکننــدگان
قرار گرفتــه و با بازدید هــای میدانی از معضالت
و مشــکالت موجود در راه توســعه و رونق بخشی
تجارت در خرمشهر مطلع و اقدامات الزم در جهت
رفع آنها انجام گردد.
در  8مــاه ابتدائی ســال بیــش از  6.7میلیارد
دالر صادرات به عراق صورت گرفته است
مدیر کل دفرت عربی و آفریقائی ســازمان توســعه
تجــارت نیــز در هامیــش صادرکننــدگان منونه
منطقــه آزاد ارونــد بیــان منــود :صــادرات امری
چندوجهــی و برنامه محور اســت .از این رو همه
بخش های دولتی و بخش خصوصی  ،از دستگاه
های فرهنگی و انتظامی تا بخش های اقتصادی
در زمینه توســعه صادرات ،جــذب رسمایه گذار و
گسرتش صنعت گردشگری سهیم هستند.
دکرت فرزاد پیلنت بیان منود :در امر صادرات ســه
امر کلیــدی وجود دارد .زیر ســاخت ها ،فرهنگ
سازی و نگاه به بازار .که دو امر اول نیاز مند برنامه
ریزی و عمل دســتگاه های دولتی داشته و مورد
آخــر به همت و کار کارشناســی بخش خصوصی
باز میگردد.
ایــن مقام مســئول در ادامه بیان منود :ســازمان
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توســعه تجارت در ســال های اخیر و در
چهارچــوب برنامــه هــای توســعه محور
کشــور ،اولویت خویــش را در حضور در
بازارهای کشــورهای همسایه و تصاحب
بیشــرین ســهم از این بازارها قرار داده
اســت .در همیــن راســتا و در  8مــاه
ابتدائی ســال شاهد رشــد  55درصدی
به کشــور عراق بوده ایم که این میزان با
ارزشــی معادل  6.7میلیــارد دالر همراه
بوده اســت .اما متاســفانه شــاهد بوده
ایم که ســهم اســتان خوزســتان از این
افزایــش صادرات تنهــا  2درصد بوده که
واکاوی و بررســی این امر نیازمند نگاهی
کارشناسی و ریزبینانه دارد.
وی افزود :رویکرد تعمیق روابط تجاری با
کشــور عراق در مدیران سازمان سازمان
توســعه تجارت وجــود دارد که در همین
راســتا بــرای ســال  1400هدفگذاری
صادرات بــه ارزش  20میلیارد دالر پیش
بینی شده است .از این رو و برای حصول
هدف موجود ،پیگیر اتصال خط ریلی از
مرز شلمچه به برصه هستیم که در هفته
های اخیر سه نشست مهم و کاربردی در
این زمینه برگزار منوده ایم.
پیلــن در پایــان گفــت :همچنیــن راه
انــدازی خــط ترانزیتــی ایران -عــراق –
کویت را در دســتور کار قــرار داده ایم تا
با صــادرات مجدد از این خــط ترانزیتی
سود بازرگانی و ارزآوری را نصیب اقتصاد
کشور منائیم.
وجود ســه اتــاق بازرگانی در اســتان
خوزســتان ،فرصتــی بی بدیــل برای
توسعه اقتصادی استان
معاون رسمایه گذاری سازمان منطقه آزاد
ارونــد نیز بیــان منود :بزرگرتیــن تفاوت
ششمین هامیش تقدیر از صادرکنندگان
منونــه منطقــه آزاد ارونــد بــا دوره های
پیشــین ،برگزاری مراســم جداگانه برای
اعضــای دو اتــاق بازرگانی خرمشــهر و
آبادان بــوده که با این امــر ضمن تاکید
بــر نقش مهــم دو اتــاق در منطقــه آزاد
اروند ،بنا بر تقدیر شایســته تــر و تاکید
بر اســتقالل اعضای دو اتاق خرمشهر و
آبادان داشتیم.
ســید علــی موســوی در بخــش دیگری
از صحبت هــای خویش گفــت :رویکرد
سازمان منطقه آزاد اروند حامیت از بخش
خصوصی و رفع مشکالت و معضالت انها
در راســتای توســعه اقتصــادی و نیل به
اهداف تجاری این منطقه دارد تا با کمک
و همراهــی ایــن بخش مهــم اقتصادی
کشور بتوانیم پویائی و جوشش اقتصادی
بیشرتی را به منطقه آزاد اروند اهدا کنیم.
ایشــان با اشــاره به اقدامات مهم صورت
گرفته در توسعه صادرات از طریق منطقه
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آزاد اروند بیان کرد :عالوه بر زیرســاخت
هــای مهــم پیشــین موحــود در ایــن
منطقــه در دوره اخیر توانســته ایم پایانه
لجســتیکی و صادراتی تخصصــی را در
شــلمچه راه اندازی منائیم تا از طریق آن
بتوانیم کمک شایانی به توسعه صادرات
کاالهای غیرنفتی صورت داده باشیم.
موســوی در پایان صحبــت های خویش
از راه اندازی دســتگاه هــای ایکس ری
کامیونی و خودروئی در آینده ای نزدیک،
در مرز زمینی شلمچه خرب داد.
تصمیامت غیر کارشناسی ،مهم ترین
عامل در توقف رشد صادرات
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
خرمشــهر نیــز در این هامیش با اشــاره
به بخشــنامه هــای خلق الســاعه و غیر
کارشناســی بیان منود :مهم ترین عامل
در کاهش رسعت رشد صادرات و توسعه
اقتصادی  ،بخشنامه های خلق الساعه و
غیر کارشناسی صادر شده از سوی برخی
مدیران دولتی است.
ولی الله حیاتی تاکید کــرد :لزوم برنامه
ریــزی صحیــح ،دقیق و کارشناســی در
جهــت حامیــت از صادرکننــدگان برای
توســعه اقتصادی و عبور از مرحله تحریم
الزم و رضوری است.
وی در بخــش دیگــری از صحبــت های
خویش گفت :از ســوی دیگر نیز فعالیت
صادراتــی فعاالن بخــش خصوصی باید
مســئولیت پذیرانه ،مدبرانــه و با نگاهی
اصولی صــورت گیرد .گاها شــاهد بوده
ایم کــه عدم انجام اصولــی امر صادرات
خود اهرمی برای کاهش میل به مراودات
تجاری میان دو طــرف میگردد ،که برای
پرهیز از ایــن اتفاق باید بــا تدبیر و علم
کافی و به روز به بازارهای صادراتی هدف
وارد شد.
خودتحریمــی در کشــور عاملــی آزار
دهنده تر از تحریم های خارجی
رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق
ایــران نیز بیان منود :به عنــوان مناینده
بخش خصوصی بیــان مینامیم که خود
تحریمی ناشــی از تصمیامت نادرست و
غیرکارشناسی مدیران داخلی بسیار آزار
دهنده تر از تحریم های تحمیل شــده از
خارج از کشور است.
عدنــان موســی پــور افــزود :هیچ کس
نافی رشایط ســخت اقتصادی ناشــی از
تحریم ها نیســت ،اما چرا در این رشایط
ســخت اقتصادی با صــدور آئین نامه ها
و بخشــنامه های خلق الســاعه به جای
تســهیل امر تجــارت  ،موانعی در مســیر
رشــد اقتصــادی و بازرگانی کشــور قرار
میدهیم.
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کاهش  50درصدی صادرات از شلمچه در  9ماه نخست سال جاری

ششــمین نشســت کارگروه توسعه
صادرات استان خوزســتان با موضوع
بررسی معضالت و مشکالت صادرات
از مرز شلمچه در محل سالن جلسات
ســاختامن منطقه آزاد ارونــد واقع در
این مرز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانی،
صنایــع ،معادن و کشــاورزی خرمشــهر؛
در این نشســت که به ریاســت قائم مقام
معاونت اقتصادی اســتانداری خوزستان
و بــا حضــور مدیــران کل دســتگاه های
اجرائــی اســتان و رئیس اتاق خرمشــهر
بعنــوان مناینده بخش خصوصــی برگزار
شد ،موارد و مشکالت صادرات در استان
مورد بررسی قرار گرفت.
صادرات ،بهرتین راه برای دوری از
فشارهای تحریم
قائم مقام معاونت اقتصادی اســتانداری
خوزســتان در این نشست ضمن اشاره به
آثار احتاملی تحریم بر وضعیت اقتصادی
کشــور ابراز منود :با نگاهی کارشناســانه
می توان به ســادگی دریافت که بهرتین
راه بــرای عبور و دوری از رشایط ســخت
تحریم ،توســعه صــادرات کاالهــای غیر
نفتی است.
دکرت مهر علیزاده افزود :مدیران دستگاه

های دولتی می بایست در این رشایط ،به
وضعیت توســعه تجــارت و افزایش میزان
صادرات نگاهی ویژه و جهادی داشــته و
با رفع متامی موانع و قوانین مخل در امر
صادرات تــا حد ممکن به توســعه میزان
تجارت کشور یاری رسانند.
وی گفت :بخش خصوصــی و دولت  ،دو
بــازوی مهــم اقتصادی بوده کــه در کنار
هم و به مــوازات هم باید به فعالیت های
اقتصــادی رسعت و اســتحکام بیشــر و
افــزون تری ببخشــند .توســعه صادرات
نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های
دولتی و بخش خصوصی است.
عــدم وجود مدیریت متمرکــز و برخورد نا
متوازن دســتگاه های حکومتی و نظارتی
مهم ترین مشکل مرز شلمچه
رئیس اتاق خرمشــهر نیز در این نشست
تصمیــات خلــق الســاعه و عملکــرد نا
متوازن دستگاه های دولتی را عامل مهم
در کاهش میزان صادرات در مرز شلمچه
برشــمرد و عنوان کرد :عدم انجام وظایف
ذاتی و مرشوع و همچنین مداخله در امور
دستگاه های دیگر از سوی برخی دیتگاه
های نظارتی و حکومتی باعث خلل در امر
تجارت در منطقه شده است.
هانــی فیصلی افزود :همــه می دانیم که
در رشایط تحریم ،بهبــود روند صادرات و

بخش خصوصی و
دولت  ،دو بازوی
مهم اقتصادی
بوده که در
کنار هم و به
موازات هم باید
به فعالیت های
اقتصادی سرعت
و استحکام
بیشتر و افزون
تری ببخشند.
توسعه صادرات
نیازمند همکاری
همه جانبه
دستگاه های
دولتی و بخش
خصوصی است
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حامیت همه جانبه از آن رسیع ترین مسیر
در کاهش اثرات ناشی از فشار تحریم ها
و حفظ جایگاه و رشایط اقتصادی است .
از این رو انتظار بخش خصوصی و فعاالن
اقتصادی در این برهــه از زمان همراهی
و همیــاری مســئولین و دولتمــردان در
توسعه صادرات و حامیت از قعالیت های
تجاری اســت ،زیرا که رشایــط تحریم به
خودی خود امکان گسرتش فعالیت های
صادراتــی را کاهــش داده و توان رقابتی
فعاالن اقتصادی کشور با سایر رقبای بین
املللی خویش را از بین برده است.
وی بیــان کــرد :در خرمشــهر و بــا وجود
زیرســاخت های مناسب و کم نظیر ،توان
افزایش فعالیت های صادراتی به راحتی
فراهم اســت .بندر خرمشهر و مرز زمینی
شــلمچه با وجود زیرساخت های مناسب
و منحرص بــه فرد توان تبدیــل این نقطه
از کشــور را بــه پایلوت تجــاری و کریدور
ترانزیتی را در خــود به صورت بالقوه قرار
داده است.
ایشــان با اشاره به کاهش میزان صادرات
به عراق از مرز شــلمچه در ماه های اخیر
افزود :در مرز شــلمچه با وجود زیرساخت
های مناسب و همجواری و مسافت کوتاه
بــا برصه ،شــاهد کاهــش مــداوم میزان
صــادرات در ســال های اخیــر به صورت
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مســتمر و پیوسته هستیم .به شــکلی که به مروز
زمان صــادرات از این مرز به حداقل میزان ممکن
رسیده و از ســوی دیگر نقاط مرزی دیگر و مجاور
به رسعت در حال افزایش میزان صادرات خویش
هستند.
فیصلی بیــان منود :علــت عمده این مــورد عدم
اعامل قوانین به شکل یکسان در مرز های مختلف
و سختگیری و عدم تسهیل در مرز شلمچه است.
ایشان افزود :مشکالت مرز شلمچه را در دو بخش
داخلــی و خارجی می توان مطرح منود .از عمده
ترین مشکالت موجود در بخش داخلی :
 نبــود هامهنگی الزم و عدم تکمیل زیر ســاختالزم و مناسب جهت ایجاد امنیت برای صادرات
 عــدم تطابق ســاعات کاری گمــرک دو طرف وتاخیر در گشــودن دروازه هــای تجاری (باألخص
در شــش ماه اول ســال و با توجه به تغییر ساعت
رسمی کشور)
 عــدم وجود مدیریت متمرکز و مدیریت چندگانهدر پایانه تجاری شــلمچه و همچنین عدم اجرای
مصوبه شــورای امنیت ملی در نحوه ســاماندهی
مرزی شلمچه
 ورود افراد کارگر منا به محوطه بارانداز تجاری وسلب امنیت و آرامش در این محوطه توسط ایشان
 تاخیر در خروج کامیون ها از مرز، عدم امکان خروج خودروهای ترانزیتی عــدم تکمیل و راه اندازی دســتگاه های ایکسری کامیونی
 نبود رایزن بین املللی برای حل مشکالت پیشآمده در ترخیص کاال
 نبود رایزنی و دفرت حفظ منافع اســتان در برصهعراق
 و صدور دســتورالعمل ها و بخشنامه های خلقالساعه و کارشناسی نشده در امر صادرات از سوی
دستگاه های دولتی و نظارتی است.
رئیس پارملــان بخش خصوصی خرمشــهر ادامه
داد :همچنیــن در مرز شــلمچه و از ســوی جانب

عراق مشکالتی چون :
 عــدم الزام به قوانیــن در متامی مرزها به وضوحباعــث کاهش میزان صادرات در شــلمچه شــده
است.
 امــکان اعــام تناژهای باالتر در باســکول هایمرزهای دیگر که این امر سبب افزایش هزینه های
گمرکی در شــلمچه نســبت به دیگر مرزها شــده
است
 انحصار گروه های ترخیص کار در مرز شلمچه تفاوت نرخ های کرایه حمل بار عدم ایجاد تضمین مناســب میان بازرگانان دوطرف جهت اخذ مطالبات
 صدور بخشــنامه های آنی و عدم اطالع رســانیمناسب و به روز از سوی ادارات عراقی
 ورود و خروج بازرگانان در قســمت گمرک عراقکه از طریق گیت مشرتک با سایر مسافران عراقی
صورت میگیرد
 و عدم وجود تفاهم نامه کارنه تیر کشور عراق درکنواسیون مذکور سبب رکود صادرات در این مرز
شده است.
رشد  5درصدی صادرات خوزستان در  9ماه
نخست سال  97به لحاظ ارزش دالری
مدیر کل گمرک اســتان خوزســتان در ششــمین
نشست کارگروه توســعه صادرات غیر نفتی اعالم
منــود  :در  9مــاه نخســت ســال جاری ،اســتان
خوزستان در هر دو امر صادرات و واردات به لحاظ
ارزش دالری در جایگاه سوم کشور قرار دارد که با
توجه به ظرفیت های باالی این استان زرخیز این
عملکرد مورد قبول نیست.
بلوطی میــرزا افزود :در زمینــه واردات و در  9ماه
گذشــته ،اســتان خوزســتان درامدی معادل 21
هزار میلیارد ریال را عملی منوده اســت که نسبت
به مدت مشــابه سال  96شاهد  13درصد کاهش
درامد بوده ایم .بیشــرین ســهم درآمد اســتان از
واردات متعلق به بندر امام خمینی بوده است.
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وی افــزود :بندر خرمشــهر نیز در ایــن مدت 48
درصد کاهش واردات را ثبت کرده است که عمده
دلیل این امر قوانین جدید در حوزه ثبت سفارش
و ممنوعیــت واردات برخــی کاالهــای رسمایه ای
چون خودرو بوده که تاثیر مهمی در کاهش میزان
واردات و کاهش درامدهــای گمرکی در این بندر
مهم را به جا گذاشته است.
بلوطی در ترشیح عملکرد صادراتی خوزستان نیز
گفت :میزان صادرات اســتان خوزستان در  9ماه
ابتدائی ســال  97به لحــاظ وزنی  12میلیون تن
و از لحــاظ ارزش دالری 5میلیارد و  420میلیون
دالر بوده اســت .که این امار به ترتیب  10درصد
کاهش در میزان وزنی و  5درصد افزایش صادرات
بــه لحاظ ارزش دالری را نســبت به مدت مشــابه
سال گذشته نشان میدهد.
این مقام مســئول افزود :عمده کاالهای صادراتی
اســتان خوزســتان در گروه کاالیی پرتوشــیمی و
کشــاورزی و کمرتین آن به بخش صنایع دســتی
مربوط می شود.
مدیــر کل گمــرک اســتان خوزســتان در ترشیح
فعالیــت صادراتی خرمشــهر بیان کــرد :مجموع
صادرات خرمشــهر در  9ماه اخیر یــک میلیون و
 828هــزار تن معــادل  594میلیون دالر بوده که
افــت  3درصدی بــه لحــاظ ارزش و  29درصدی
به لحاظ وزنی را نســبت به مدت مشابه سال 96
نشان میدهد.
وی در پایــان بــه کاهش بی ســابقه صــادرات از
مرز شــلمچه را اشــاره کــرد و گفت :صــادرات از
مرز زمینی شــلمچه بــه لحاظ وزنی و ارزشــی با
 52درصد کاهش مواجه شــده اســت به شــکلی
که میزان صادرات در  9ماه اول ســال  97از این
مــرز  191میلیون دالر معادل  562هزار تن بوده
اســت .در حالی که ایــن کاهش در مــرز مجاور
چزابــه تنهــا  16درصد بوده و در بندر خرمشــهر
شــاهد افزایش صادرات  212درصدی به کشــور
عراق بوده ایم.
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کسب رتبه برتر یک کشور توسط اتاق خرمشهر در حوزه آموزش
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی خرمشــهر موفق به کسب
رتبه برتر یکم بخــش آموزش در میان
اتاق های رسارس کشور شد.
رییس اتاق خرمشهر در این رابطه گفت:
ساالنه با توجه به کاوش و بررسی شاخص
های کارشناســی شــده توســط موسسه
آموزشــی و پژوهشی اتاق ایران واحدهای
آموزش اتاق های کشور ارزیابی میگردند،
که واحد آموزش اتاق خرمشــهر در ســال
 97موفق به کســب رتبه برتر یکم در این
زمینه شد.
هانــی فیصلی افزود :هیئت رییســه اتاق
خرمشــهر با همکاری کمیســیون و واحد
آمــوزش در دو ســال گذشــته ســعی در
ارتقــای ســطح کمی و کیفــی دوره های
آموزشی داشته که در این مسیر نیز ضمن
نیاز سنجی و برگزاری دوره های تخصصی
متعــدد و کاربردی ،در دو ســال اخیر نیز

موفق به کســب رتبه های برتر دوم و اول
کشور شده است.
ایشــان ادامه :در مسیر گسرتش فرهنگ
آموزش و پژوهش میان بازرگانان و فعاالن
اقتصادی و همچنین در راســتای توسعه
ســطح فرهنگی اموزشی میان شهروندان
و عالقه مندان؛ در سه ماه آبان ،آذر و دی
ماه ســال  97تعداد  15سمینار آموزشی
تخصصی به صــورت کارگاه عملی و موثر
در اتاق بازرگانی خرمشــهر برگزار شــد.
که این دوره های کاربردی با اسقبال کم
نظیر مواجه و مــورد توجه عالقهمندان و
رشکت کنندگان قرار گفت به شــکلی که
بر اســاس معیارهای نظرسنجی از سطح
مطلوبیت و کیفیت این دوره های ،شاهد
رضایت بیــش از  90درصدی از این دوره
ها بوده ایم.
وی در پایــان تقدیر و تشــکر خویش را از
تالش هــای مدیر و کارشناســان آموزش
اتاق در کسب این موفقیت ،اعالم منود.
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نمایشگاه های توسعه صادرات منطقه آزاد اروند برگزار شد
با حضور رؤســای دو اتاق بازرگانی
خرمشــهر و آبــادان و هیئــت هــای
تجاری کشــور عــراق ،دو منایشــگاه
توســعه صادرات همزمان با دهه فجر
در محل دامئی منایشگاه های منطقه
آزاد اروند برگزار گردید.
رییس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خرمشهر در این رابطه گفت:
اتاق خرمشــهر از ابتدای ســال و با عقد
تفاهم نامه با ســازمان منطقه آزاد اروند
سعی در برگزاری مشرتک چند منایشگاه
توســعه صادرات و حامیت از تولیدات و
کاالهــای ایرانی را با همکاری ســازمان
منطقه آزاد در دستور کار خود قرار داد.
هانی فیصلی ترشیــح کرد :طبق برنامه
ریزی صورت گرفته برگزاری دو منایشگاه
تخصصــی در حوزه های "مــواد غذایی
_ آرایشــی _ بهداشــتی" و "مصالــح
ســاختامنی و دکوراســیون داخلــی" با
هدف معرفی کاالهای صنعتگران کشور
به بازرگانان کشــورهای همسایه به ویژه
عراق به
رشکت پیامنکار واگــذار و جهت برپایی
در زمســتان ســال جاری در برنامه قرار
گرفت.
ایشــان افــزود :این دو منایشــگاه صبح
روز پنجشــنبه  18بهمن مــاه با حضور
فعاالن بخش خصوصی منطقه آزاد اروند
و هیئــت های تجاری عراقی در ســایت
دامئی منایشــگاه های منطقه آزاد اروند

تمایل گسترش
فعالیت های
تجاری و صنعتی
در طرف های
عراقی بسیار
مشهود بوده و
گسترش روابط
اقتصادی با بخش
خصوصی این
کشور نیازمند
انجام طرح های
پژوهشی جهت
شناسایی نیاز
سنجی و توسعه
فروش کاالهای
ایرانی است
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افتتاح شد.
رییــس اتاق خرمشــهر ضمن اشــاره به
حضــور بیش از  60فعــال اقتصادی در
هیئت های تجاری عــراق بیان منود :با
رایزنــی های صورت گرفتــه با اتاق های
بازرگانــی و صنایع بــره ،مجمع رجال
األعامل عراق ،جمعیــت بانوان بازرگان
جنوب عــراق و انجمن رسمایــه گذاران
برصه ،هیئت های تخصصی در شــاخه
های مختلف به این منایشگاه اعزام و از
اکرث غرفه ها بازدید به عمل آوردند.
وی بیان کرد :متایل گســرش فعالیت
های تجــاری و صنعتــی در طرف های
عراقی بســیار مشــهود بوده و گسرتش
روابط اقتصادی با بخش خصوصی این
کشور نیازمند انجام طرح های پژوهشی
جهت شناســایی نیاز ســنجی و توسعه
فروش کاالهای ایرانی است.
رئیس پارملان بخش خصوصی خرمشهر
بیان منود :مدیران دستگاه های بخش
خصوصی عراقی حارض در منایشگاه در
رایزنی هــای خویش با اتاق خرمشــهر،
ضمن اذعان بــه کیفیت کاالهای تولید
شــده ایرانی ،تنــوع و رقابت پذیری این
کاالها را بســیار مطلوب دانسته و ضمن
اشاره به رقابتی شــدن بازارهای جنوب
عراق ،درخواست ایجاد بسرت مناسب در
گسرتش تعامالت تجاری و ورود کاالهای
ایرانی با کیفیت و مناســب به بازارهای
این کشور شدند.

فیصلــی ضمــن اشــاره بــه نواقــص
زیرســاختی و تشــکیالتی در ایــن دو
منایشگاه بیان منود :برگزاری تخصصی
ایــن دو منایشــگاه بــا موضوع توســعه
صادرات و شــاخه هــای صنعتی خاص
بــرای اولیــن بــار در منطقــه آزاد اروند
توســط بخش خصوصی برگــزار گردید
کــه امیدواریم با تــداوم این روند معایب
و نواقــص موجــود در زیر ســاخت ها و
نحوه برگزاری منایشــگاه ها شناسایی و
در ســال های آتی رفع گــردد تا بتوانیم
با توجــه به توانایی ها و پتانســیل های
بی بدیــل اقتصادی منطقــه آزاد اروند،
منایشگاه هایی در سطح بین املللی را
در سال های آتی برگزار مناییم.
رییــس اتاق صنایع برصه نیز ضمن ابراز
رضایت از منایشــگاه هــای منطقه آزاد
ارونــد بیان منود :امیدواریــم با تعامل و
رایزنی و همچنیــن برگزاری رویدادهای
مشــرک و نشست های دو جانبه بخش
هــای خصوصــی دو کشــور دوســت و
بــرادر ایران و عراق زمینــه فعالیت های
بازرگانی و صنعتی میان این دو کشــور
را فراهم مناییم.
ماجــد رشــک عبداللــه افــزود :ســطح
منایشگاه و رشکت های تولیدی رشکت
کننده در آن مطلوب بود و این نشــان از
جایــگاه و توانایی صنعتــی ایران حهت
حضــور در بــازار توامنند عراق بــه ویژه
استان برصه دارد.

آیـنـه اتــاق
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اختصاص  5میلیون دالر ارز نیمائی به اعضای اتاق خرمشهر به
منظور واردات کاالهای گروه چهار
هانی فیصلی خرب داد :اختصاص
ســهمیه ارز نیامیــی بــرای اعضای
اتــاق بازرگانی خرمشــهر به منظور
واردات گروه  4کاالیی.
رییــس اتــاق بازرگانــی خرمشــهر به
منظور بررسی مشکالت تجاری فعاالن
اقتصــادی؛ نشســت مشــرکی را بــا
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد اروند
و معاون رسمایه گذاری این ســازمان و
رییس اتاق آبادان برگزار منود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی
خرمشــهر؛ مشــکالت و معضــات
بازرگانــان و فعــاالن بخش خصوصی
منطقــه در انجــام فعالیــت هــای

یکی از معضالت
بازرگانان عدم
اختصاص
امتیازات ویژه و
همچنینسختی
مسیر واردات در
منطقه آزاد اروند
است
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اقتصادی توسط رییس اتاق خرمشهر
مطرح و راهکارهای رفع این معضالت
ارایه گردید.
رییــس اتــاق بازرگانــی خرمشــهر در
ترشیح این نشســت بیــان منود :یکی
از معضــات بازرگانان عدم اختصاص
امتیــازات ویــژه و همچنیــن ســختی
مسیر واردات در منطقه آزاد اروند بوده
که موارد مهم در این نشست به اطالع
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد اروند
رسید.
هانی فیصلی افزود :بــه منظور بهبود
روند تجاری و توســعه ســطح تعامالت
بازرگانی منطقه رایزنی الزم با مدیران

منطقــه آزاد ارونــد صــورت گرفت که
توافــق مناســبی نیــز در ایــن زمینه
حاصل گردید.
وی بیان منود :در راســتای این توافق
مقرر شــد؛ معادل  5میلیــون دالر ارز
نیامیی برای واردات گروه کاالیی چهار
به اعضــای اتاق خرمشــهر اختصاص
داده شود.
ایشــان در پایــان افــزود :در تــاش
خواهیم بود تا بــا اختصاص عادالنه و
عاقالنه این ســهمیه ارزشــمند ،گامی
در جهــت تنظیــم قیمت هــا و میزان
عرضــه کاالهــا در منطقــه آزاد ارونــد
برداریم.

آیـنـه اتــاق
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اتاق خرمشهر در راه گسترش حضور فعاالن اقتصادی
استان خراسان رضوی در منطقه آزاد اروند
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی خرمشــهر بــا هدف توســعه
رسمایه گذاری و بهبود وضعیت کســب و
کار منطقه ،هامیش"معرفی فرصت های
رسمایه گذاری منطقه آزاد اروند به فعاالن
اقتصادی خراسان رضوی" را برگزار منود.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشــهر؛
ایــن اجالس بــا همکاری اتاق مشــرک
ایران و عراق ،ســازمان منطقه آزاد اروند و
مناینده مردم خرمشهر در مجلس شورای
اســامی و با حضور بیش از  120رسمایه
گــذار و فعال اقتصــادی در حــوزه های
مختلف اقتصادی برگزار گردید.
دبیر اجرائی اتاق خرمشهر ضمن معرفی
فرصت های اقتصــادی و رسمایه گذاری
منطقه به حارضین در این نشســت بیان
منــود :تنــوع فرصت هــای اقتصــادی،
وجود بســر الزم و وفور منابع ،تجهیزات
و زیرســاخت هــای گوناگــون ترانزیتی،
کشــاورزی ،تجــاری و صنعتــی؛ عاملی
انگیزشــی در جذب رسمایه های داخلی

و بیــن املللــی بــه منطقــه آزاد اروند به
شــار میرود که بهره بردن از آنها در کنار
امتیازات منطقــه آزاد نباید مــورد اغفال
فعاالن اقتصادی کشور قرار گیرد.
کامــران مالکیــان در بخــش دیگــری از
صحبــت های خویــش اضافه منــود :در
همین راستا نیز  ،اتاق بازرگانی خرمشهر
تــا پایان بهمــن ماه و با دعــوت از هیئت
هــای تجــاری و بازاریابی معتــر و بزرگ
از کشــورهای عراق و حوزه خلیج فارس؛
چهار منایشــگاه تخصصی در حوزه های
مــواد غذائــی و مــواد آرایشــی ،صنعت
ساختامن ،انرژی و اقتصاد دریا در محل
دامئی منایشگاه های بین املللی منطقه
آزاد اروند برگزار خواهد منود.
معاون رسمایه گذاری سازمان منطقه آزاد
اروند نیز در تبیین فرصت های اقتصادی
بی شامر منطقه بیان منود :اروند با توجه
بــه مزیت های بی رغیــب و نادری که در
کشــور دارد ،در آینده ای نزدیک به قلب
گردشــگری و پایلــوت تجاری-صنعتــی

تنوع فرصت های
اقتصادی ،وجود
بستر الزم و وفور
منابع ،تجهیزات
و زیرساختهای
گوناگون
ترانزیتی،
کشاورزی،
تجاری و صنعتی؛
عاملی انگیزشی
در جذب
سرمایههای
داخلی و
بینالمللی به
منطقه آزاد اروند
به شمار میرود
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کشور تبدیل خواهد شد.
سید علی موسوی افزود :ورود گردشگران
خارجــی بدون نیــاز به روادیــد ،نزدیکی
به اســتان برصه عراق به عنــوان پایتخت
اقتصادی عــراق و وجود ظرفیت ترانزیتی
بــرای حمــل کاالها از کریدور شــال به
حوزه خلیج فــارس در کنار ســایر مزیت
ها و امتیــازات خاص این منطقه ،رسمایه
گــذاری در این منطقه را از بعد اقتصادی
معقول و مقرون به رصفه منوده است.
مناینده مردم خرمشهر در مجلس شورای
اســامی نیــز در پایــان ایــن گردهامئی
ضمن خوشامدگوئی به فعاالن اقتصادی
جهــت ورود بــه خرمشــهر اذعــان منود:
ظرفیت ها و امتیازات خرمشــهر در زمینه
هــای اقتصادی در متام کشــور بی نظیر
بــوده و با برنامــه ریزی اصولــی و مدون
در این شــاخص ها میتــوان در آینده ای
نزدیــک ایــن منطقــه را به عنــوان رقیب
اقتصادی مناطق تجاری و صنعتی منطقه
به شامر آورد.

آیـنـه اتــاق
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در همایش بزرگداشت روز ملی صادرات،

از  15صادرکننده نمونه استان خوزستان تقدیر به عمل آمد

هامیش روز ملی صادرات و تجلیل از
صادرکنندگان منونه اســتان خوزستان
در سالن هامیش سازمان صنعت معدن
و تجارت خوزستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی خرمشــهر؛
این نشســت بــا حضور رئیس ســازمان
توسعه تجارت کشور ،مناینده ولی فقیه
در استان خوزستان ،استادار خوزستان،
روســای اتاق های بازرگانی خرمشــهر
و اهــواز و جمعــی از صادرکننــدگان و
فعاالن اقتصادی استان برگزار گردید.
صــدور بخشــنامه ها و آییــن نامه های
خلق الساعه با تصمیامت عجوالنه و غیر
کارشناسی حرکت فعالیت های تجاری
و صادرات کاالها به سوی رشد را مختل
منوده است
رئیس اتاق خرمشهر در سخنانی ضمن
خوشــامدگویی بــه مدیــران دولتــی و
فعاالن اقتصادی ،روز ملی صادرات را به
زحمتکشان عرصه رقابت نابرابر تجارت
جهانی ،به ویژه صادرکنندگان اســتان
خوزستان تربیک گفت.
هانــی فیصلی بیــان کرد :نــام گذاری
برگــی از تقویم ســاالنه با نــام روز ملی
صادرات ،اقدامی در خور تحسین جهت
تقدیــر و تجلیل از تالش هــای فعاالن

در سالی که
با درایت مقام
معظم رهبری با
عنوان حمایت
از کاالی ایرانی
نامگذاری شده،
تحقق اهداف
این شعار محوری
و اصولی را
نمیتوان بدون
صادرات کاالهای
ملی و تولیدات
صنعتگران
داخلی متصور
گردید
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اقتصادی در رشایط ســخت و نامتعادل
تجــاری و در جنــگ نا برابــر اقتصادی
به شــار میــرود .اقدامی کــه نباید در
برگزاری هامیش خالصه گردد و حامیت
و همراهــی مداوم مدیران و مســئولین
عرصه اقتصــاد از صادرکننــدگان را به
همراه خود به بار آورد.
وی افزود :در ســالی کــه با درایت مقام
معظم رهربی با عنوان حامیت از کاالی
ایرانی نامگذاری شــده ،تحقق اهداف
این شــعار محوری و اصولی را منیتوان
بدون صادرات کاالهای ملی و تولیدات
صنعتگران داخلی متصور گردید.
رئیس اتاق خرمشــهر خطاب به مدیران
حــارض در هامیش بیان کرد :حامیت از
بازرگانان و صادرکنندگان کاالهای غیر
نفتی را نباید منحرص به شعار و صحبت
های شیوا و زیبا کرد .همواره فریاد رهایی
اقتصــاد ،حامیــت از بخش خصوصی و
تقویــت صادرات کاالهای غیر نفتی رس
داده می شــود در حالی که پای شتاب
گرفــن فعالیت هــای اقتصادی بخش
خصوصی را با زنجیرهای انحصار ،ســوء
برنامه ریزی و تصمیامت خلق الساعه از
کار انداخته ایم.
فیصلــی ادامــه داد :صدور بخشــنامه
هــا و آیین نامه هــای خلق الســاعه با

تصمیــات عجوالنه و غیر کارشناســی
حرکت فعالیت هــای تجاری و صادرات
کاالها به ســوی رشــد را مختــل منوده
اســت .چگونه دم از حامیت از صادرات
کاالهای غیر نفتی میزنیم ولی در عمل
قوانین مخل این عرصه مهم اقتصادی و
ارزآوری را وضع مینامییم.
ایشــان در ترشیح صحبت های خویش
اضافــه کــرد :در رشایط نوســان ارزی
حاکــم بر اقتصاد کشــور ،صادرات کاال
موجه ترین امر در ایجاد رونق اقتصادی،
ارزآوری و فروش کاالی ایرانی به شــار
میــرود .رغبــت فعــاالن اقتصــادی به
توسعه فعالیت های صادراتی در چنین
رشایطی طبیعی اســت .امــا ابالغ آیین
نامــه های اظهــار ارز صادراتی رغبت و
میــل بازرگانان به فعالیت های تجاری،
رونــق اقتصاد و تقویت بازارهای داخلی
را در نطفه از بین برده است.
چگونه انتظــار واریز ارز کاالیی را داریم
کــه در مرزهای با عراق به صورت ریالی
معامله گردیده است.
چگونــه انتظار صــادرات کاالهای ملی
را میکشــیم در حالی که تعرفه گمرکی
را باالتــر از قیمــت معامله شــده اظهار
میکنیم.کــدام عقــل ســلیمی در این
رشایط راغب به توسعه صادرات خواهد

آیـنـه اتــاق

بود .رئیس اتاق خرمشهر در ادامه
بــه نیابــت از فعــاالن اقتصــادی
استان و به عنوان تریبون پارملان
بخــش خصوصــی خرمشــهربه
خواسته های فراوان و کارشناسی
فعاالن اقتصادی اشاره کرد و اعالم
منود :اســتثنا قرار دادن فعالیت
هــای صادراتی با دو کشــور عراق
و افغانســتان از رشایــط آیین نامه
های اظهــار ارز صادراتی -رایزنی
دیپلامسی با مدیران هم تراز کشور
عراق ،بعنــوان بزرگرتیــن فرصت
برای تداوم فعالیت های تجاری در
دوران تحریم ،جهت رفع انحصار و
نگاه سودجویانه در مرزهای زمینی
به ویژه شلمچه  -اعطای امتیازات
و تســهیالت ویژه به فعالیت های
صادراتــی و همچنیــن اختصاص
واقعــی و عملــی مزایــای تجاری
مناطــق آزاد در منطقــه ارونــد -
رایزنی جهــت الیروبــی اروند رود
جهت ورود شــناورهای با ظرفیت
باالتر  -حامیــت از صادرکنندگان
در قبال معافیت مالیاتی واقعی در
فعالیت های صادراتی  -رفع آیین
نامه هــای مخل در امــر صادرات
و تصویــب و اجرایــی مصوبــات
و آییــن نامــه هــای اقتصــادی با
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مشــاوره و نظــر مســتقیم فعاالن
بخش خصوصی را تنها بخشــی از
مطالبات به حق فعاالن اقتصادی
در پیشــرد اهــداف صــادرات
کاالهــای غیــر نفتــی در اســتان
خوزستان است که انتظار داریم با
درایت و تدبیر مدیران عزیز دولتی
به تحقق برسد.
وی بــه فعالیت های صورت گرفته
در بهبــود فضــای فعالیــت های
صادراتی اشــاه کرد و گفت :اتاق
بازرگانــی خرمشــهر همــواره بــا
برگزاری جلســات متعدد و پیاپی
با موضوع بررســی و رفع معضالت
صادراتــی در حضــور مدیران این
عرصــه ســعی در بهبــود رشایــط
فعالیــت هــای صادراتــی منطقه
منــوده کــه برگزاری  22نشســت
تخصصی در این حوزه در  24ماه
اخیر خود گواهی بر این مدعاست.
همراهــی ،حامیــت و مشــارکت
بیشرت دســتگاه های دخیل راهی
بــرای نیــل رسیع تر بــه اهداف و
برنامــه هاســت کــه امیدواریم در
رشایط سخت اقتصادی موجود با
رسعت افزون تر حاصل گردد.
ایشــان در پایان نیز ضمن تقدیر
از سازمان صنعت معدن و تجارت

اســتان بــه جهــت برگــزاری این
هامیش و تقدیر از صادرکنندگان،
مجددا روز ملی صادرات را تربیک
گفت.
رشایط نامطلوب اقتصادی
حاکم ،ناشی از سوء
مدیریتها است
معاون امور استان های اتاق ایران
نیــز در ایــن هامیش با اشــاره به
فضای نامطلوب در بســر فعالیت
های اقتصادی و تجــاری ،بوجود
امودن این رشایط را ناشی از سوء
مدیریت ها برشمرد.
ســید جواد زمانی بیــان منود :بر
مبنــای اصــول علم اقتصاد ،ســه
شاخص در بهبود بسرت اقتصادی
و حصول رشــد موثر اســت .وجود
منابــع طبیعی کافــی -دارا بودن
نبوغ ،قدرت تفکر ،علم و خالقیت
– توانائــی فعالیــت در زمینه ها و
شاخه های مختلف اقتصادی سه
شاخص مهم اقتصاد در علم امروز
می باشند.
وی ادامه داد :عبــور از دیوارهای
تحریــم با بهــره بردن از این ســه
شــاخص دور از دسرتس نیست .
هر کشور و رسزمینی که دارای این
سا عامل مهم باشد نباید اهمیتی
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بــه حصــار و محدودیــت از خارج
مرزهــا بدهد .در کشــور ما نیز به
وفور شــاهد وجود این سه عامل و
شاخص مهم و اساسی هستیم که
حصول صادرات در ماه های اخیر
گواهی بر این امر اســت  .شــاید
فعــاالن اقتصادی هیچ کشــوری
نتواننــد با این رشایــط به فعالیت
های صادراتی خود ادامه دهند.
زمانــی در پایان افــزود :بر مبنای
علم اقتصاد ،وجود ســه شــاخص
اساسی این علم و فعالیت مناسب
فعــاالن اقتصــادی پایــه ای برای
قعالیــت مثبت و رشــد اقتصادی
اســت ،پــس دلیل عــدم حصول
این رشایط در کشــور ما چیست؟
چرا رشــد اقتصادی حاصل نشده
اســت؟ پاســخ این پرســش را نیز
پژوهشــگران اقتصادی داده اند.
در ایــن رشایط وضــع قوانین غیر
کارشناسی و سوء مدیریت دستگاه
های حکومتی ،تنهــا عامل مخل
وضعیــت اقتصادی مــی تواند به
شامر آید.
در پایــان این نشســت بــا اهدای
تندیــس و لــوح یادبــود از 15
صادرکننده منونه استان خوزستان
تقدیر به عمل آمد.
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یادداشت

نگاه نوین به ارتباطات
راه حل برون رفت از رکود اقتصادی
کاملهاللیمطلق
مدیرروابطعمومیاتاقبازرگانیخرمشهر

در دنیــای امروز ارتباطات و ابزار نوین
آن برجســته ترین نقش را در گســرش
روابــط انســان امــروزی ایفــا میکند.
دنیایی که بیشــک با وجــود متام ابزار
مجــازی خویــش ،روابطــی حقیقــی و
تاثیری واقعــی بر عوامل مهم زندگی هر
برشی خواهد داشــت .شاید از این پس
باید دنیای مجــازی و ارتباطات آن را به
عنوان صنعت دنیــای ارتباطات نام برد.
صنعتی که در همه ابعاد تاثیر مستقیم و
شگرف در معیشت انسانها دارد.
پیرشفتهــای فناوری ،رقابت بیشــر ،و
کم کــردن محدودیتهای تجاری باعث
کاهش قیمت کاالهــا و خدمات فناوری
اطالعات و ارتباطات شدهاســت که این
امر بــه نوبه خــود انگیزهای قــوی برای
جایگزینی سایر اشکال رسمایه و نیروی
کار بــا تجهیــزات فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات به وجود آوردهاســت .بنابراین،
رسمایهگــذاری در ایــن فنــاوری در
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
اساســا افزایش یافتهاست .در حقیقت،
هزینههای ایــن فناوری در کشــورهای
در حــال توســعه نســبت بــه میانگین
کشورهای عضو ســازمان همکاریهای
اقصــادی و توســعه ( )OECDبا رسعت
مضاعــف در خالل ســالهای  ۱۹۹۳تا
 ۲۰۰۱افزایــش یافــت .افزایش تولید و
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
بــه طــور قابــل مالحظــهای بــه رشــد
اقتصادی کمک کردهاســت .براســاس
افزایــش رسمایهگــذاری در این فناوری
در کشورهای صنعتی در خالل سالهای
 ۱۹۹۵تــا  ،۲۰۰۰براســاس مطالعــات
هکــر و مورســینک در ســال ،۲۰۰۲

میانگیــن افزایــش در رشــد بهــرهوری
کلیــه عوامــل (TOTAL FACTOR
 )PRODUCTIVITY=TFPرا حــدود
یکسوم درصد در سال تخمین میزنند.
حال این که رشــد و نفوذ ارتباطات نوین
درمیــان مردم را فرصت یا تهدید بدانیم،
بســته به بازخورد و عملکــرد ما در قبال
ایــن واقعیت مجازی اســت!! در دنیای
پیرامون ما بهره بردن از ارتباطات نوین به
اولین خواست در توسعه روابط اقتصادی
و تجاری تبدیل شده است .رسعت سیر
این جریان به شدت در جوامع باال رفته و
شاید برای بهره بهرت از آن ،حرکت همگام
و هم ســو با این ارتباطات الزم و رضوری
باشــد ،حرکتــی کــه در صــورت کاربرد
صحیــح و اصولی ،نه تنها تهدیدی برای
ما ایجــاد منیکند بلکــه فرصتی بهینه
برای ایجاد و توســعه روابط بین امللل با
کشــورهای هدف در روابط اقتصادی به
شامر خواهد رفت .حرکت خالف جریان
رودخانه توسعه ارتباطات نوین تنها رکود
و فعالیت بیمثر را در پی خواهد داشت.
در واکاوی روابــط اقتصــادی و تجــاری
خویش به وضوح میبینیم که به شدت از
کاربرد این ابزار در توســعه روابط تجاری
و اقتصادی غافــل ماندهایم .بهرهمندی
 ۴۷میلیونــی مردم کشــور از ابزار نوین
ارتباطــی به خودی خود گســرش بازار
این عرصه را برای ما آشکار میسازد.
انجام بیش از  ۷۰درصد از روابط مربوط
به امور بازرگانی از طریق دنیای مجازی
در جهان نیز محور دیگری از اهمیت این
گونه ارتباطات اســت .واضح اســت که
غفلــت از این صنعت وســیع تنها انزوا و
تداوم رکود را بر ما در پی خواهد داشت.
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همواره در بررســی روابط تجاری موجود
در شهرســتان خرمشــهر ،شــاهد انجام
امور تجــاری به شــکلی ســنتی و فاقد
مکانیزم مناســب بودهایــم .در حالی که
با بهرهگیری از مکانیــزم نوین ارتباطات
و فــارغ شــدن از سیســتمهای ســنتی
مشــاغل میتــوان بــا معرفی بــه روز و
صحیــح محصــوالت و بهرهگیــری از
اطالعات رقبــای اقتصادی ،رقابتی برابر
و مــداوم بــا کاالهای دیگر کشــورها در
تصاحب بازارهای بیناملللی را داشــته
باشــیم .حضور فیزیکی در بازارچههای
مــرزی و کارخانههــا ،روشــی زمــان بر،
کمکاربرد و هزینهبر است .با عرضه کاال
به کمک وسایل ارتباطی نوین می توان
انگیزههــای ســفارش و میــزان تقاضای
خریــداران بیناملللی خویــش را فراهم
سازیم.
در وهلــه اول ایجاد بســر الزم در زمینه
فرهنگســازی میان فعــاالن اقتصادی
و همچنین توســعه زیرساختهای الزم
بــرای ارتباطــات نوین دو گام اساســی
در بهوجــود آوردن زمینه توســعه روابط
بینامللل اقتصادی و بازرگانی اســت.
شــاید هزینههــای اولیــه دافعــهای در
حرکت به ســوی این جریان باشــد ،اما
ذخیره هزینههای اضافــی از ارتباطات
فیزیکــی و همچنیــن افزایــش رغبت و
میل نهایی در خریداران کاالهای ایرانی
به طــور قطع این هزینهها را پوشــش و
امکان رقابت بهرت و بیشرت را در حداقل
بازار مستعد کشــورهای همجوار فراهم
خواهــد کــرد .زمان آن رســیده که نگاه
خود را به ســوی ارتباطــات نوین ایمن
بربیم.

گفت و گو
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رییس کمیسیون صنعت ،کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی خرمشهر:

کشاورزی عمدهترین راهبرد توسعه در دهه اخیر بوده است

خرمشــهر ازجمله شــهرهای پر آب
کشــور بــرای گســرش فعالیتهای
کشاورزی است؛ اگرچه این شهرستان
از لحاظ تنوع محصوالت در رتبه قابل
قبولی قرار دارد اما تاکنون نتوانســته
در ایــن صنعــت بــه یــک تــراز اولی
مبدل شــود .به گفته احمد رشیفات،
رییس کمیســیون صنعت ،کشاورزی
و صنایــع تبدیلــی اتــاق بازرگانــی
خرمشهر طرحهای حامیتی از مزارع و
کشاورزان خرمشهر تاکنون به صورت
درســت و کامــل انجام نگرفتــه و نیاز
است با انجام نشستهای تخصصی و
کارشناسی راهکارهای بهبود وضعیت
کیفی و کمیتولید محصوالت زراعی
منطقه را مورد واکاوی و برنامههای الزم
در زمینه بهبود وضعیت موجود طرح
ریزی و انجام شود.

خرمشــهر را ازلحــاظ محصــوالت
کشاورزی چگونه ارزیابی میکنید؟
شهرستان خرمشهر ازجمله شهرهای پر
آب کشور به جهت گسرتش فعالیتهای
کشــاورزی است ،اما متاســفانه تاکنون
تنها ســطح اندکی از زمینهای مستعد
در شهرســتان خرمشــهر زیــر کشــت
درختــان میــوه ،خرمــا و نهــال کاری
درختان مختلف اســت .وجود پارهای از
باغات کوچــک از قبیل موز ،انار ،انجیر
و مرکبات نشــان میدهد که این ناحیه
به لحاظ باروری محصوالت گرمســیری
و نیمه گرمســیری بسیار مستعد است.
همچنین بــا توجه به نــوع اقلیم ناحیه
امکان کشــت و بهرهبرداری محصوالت،
دوبــار در طــول ســال نیز وجــود دارد.
در خرمشــهر مقــدار قابل مشــاهدهای
مرکبــات ،انگــور و میوههــای دیگر در

نیاز است با انجام
نشستهای
تخصصی
راهکارهای بهبود
وضعیت کیفی
ی تولید
و کم 
محصوالت زراعی
منطقه را مورد
واکاوی قرار داده
و برنامههای الزم
در زمینه بهبود
وضعیت موجود
طرحریزی و
انجام شود
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باغهــای این شهرســتان به عمــل آمده
است .موســم کاری در خرمشهر ابزاری
اســت که بــه کمــک آن میتــوان تنوع
محصوالت کشــاورزی منطقه را بیش از
پیش باال برد .کام اینکه شــاهد هستیم
در مــزارع وســیع کرانه غربــی رودخانه
کارون و روســتاهای آن در دو فصــل
زراعی محصول گنــدم و یا صیفی جات
به فراخور فصل موجود کشــت میشود.
همچنیــن وجــود رودخانههــای بهمن
شــیر ،کارون ،اروند رود و کانالهای آبی
کشــیده شده از آنها توان و قدرت زراعت
را در این شهرســتان به طور فزاینده باال
برده است.
آیــا کنــون طرحهــای حامیتــی در
خصــوص بهبــود وضعیت کشــاورزی
صورت گرفته است؟
طرحهای حامیتی از مزارع و کشــاورزان
خرمشــهر تا کنــون به صورت درســت و
کامل انجام نگرفته و نیاز اســت با انجام
نشســتهای تخصصــی و کارشناســی
راهکارهای بهبود وضعیت کیفی و کمی
تولیــد محصوالت زراعــی منطقه را مورد
واکاوی قــرار داده و برنامههــای الزم در
زمینه بهبود وضعیــت موجود طرحریزی
و انجام شود .ازجمله این طرحها اجرای
طرح جامع آب رسانی آبادان و خرمشهر
اســت که از این طریق میتــوان هزاران
هکتار از اراضی شــهرهای مزبور را برای
کشت و کشاورزی تامین کرد.
عملکرد خرمشــهر در حوزه محصول
خرمــا به چــه نحــوی اســت؟ در این
خصوص چند واحد بسته بندی وجود
دارد؟ کشورهای عمده واردکننده این
محصوالت کدامها هستند؟
دو محصول اصلی و عمده خرمشــهر در
زمینه کشــاورزی خرما و آبزیان است که
نیاز اســت بــه تفصیل در مــورد هر یک
از آنها ســخن گفته شــود :خرما یکی از
محصوالت مهــم در مناطق گرمســیری

گاهنامه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خرمشهر آبان 1397

گفت و گو

نگاه
جان دوباره به
صادرات محصوالت
کشاورزی در شلمچه

کشــورهای آسیای مرکزی اســت که به دلیل
ترکیبــات و خواصش میــوهای منحرص به فرد
محسوب میشود .در واقع خرما یک محصول
اقتصــادی اســت کــه در توســعه صــادرات
نقــش مهمــیرا ایفا میکنــد و ایــران یکی
از مناطق مســتعد جهــان بــرای تولید خرما
اســت؛ به طوری کــه در متام مناطق کشــور
که شهرســتان خرمشهر جزیی از آن محسوب
میشود نخلستانهای بســیاری وجود دارد.
در شهرستان خرمشهر انواع خرما را داریم که
عبارتند از :اســتعمران ،بریم ،دیری ،حالوی،
خرضاوی ،برحی ،گنطار ،زاهدی که هر کدام
از این خرماها ارزش غذایی باالیی دارد.
حــدود  ۳۷۸۲هکتــار ســطح زیر کشــت در
شهرســتان خرمشــهر وجــود دارد .از خرمــا
میتوان برای بیسکویت خرما ،لواشک خرما،
کشمش خرما ،عســل خرما ،نان قندی خرما
و غیره اســتفاده کرد .همچنین در شهرستان
خرمشــهر چند نوع خرمــای صادراتی داریم
کــه بازارهــای بیناملللــی بیشــر متقاضی
خرید خرمای اســتعمران هستند .استعمران
مرغوبرتین و بــا ارزش ترین خرمای صادراتی
است .در شهرستان خرمشهر حدود  ۱۰واحد
بستهبندی دارای مجوز صنایع تبدیلی داریم
کــه در حال فعالیت هســتند و حــدود هفت
کارگاه فعــال در حوزه تولیدی و بســتهبندی
خرما داریم .در واقع ســاالنه هر رشکت حدود
۵هــزار تــا  ۷هــزار تن صــادرات خرمــا دارد
کــه متامیایــن کارگاهای فعــال و برخی از
آنها عضو اتاق بازرگانی خرمشــهر هســتند.
کشــورهای عمده واردکننده خرما از خرمشهر
عبــارت هســتند از کانــادا ،اســرالیا ،آملان

انگلســتان ،آفریقای جنوبی و امارات متحده
عربی.
در خصوص صنعــت آبزیان؟ عملکرد این
شهرستان چگونه است؟
شهرستان خرمشــهر یکی از شهرهای استان
خوزســتان اســت کــه ظرفیــت اســتثنایی و
پتانســیل ویــژهای در حــوزه رسمایهگــذاری
بخش آبزیــان دارد که در حــال حارض حدود
 ۷۰حوضچه پرورش ماهی به صورت فعال که
عضو اتاق بازرگانی خرمشــهر هستند ،ساالنه
حــدود ۳۰هزار تا  ۵۰هزار تن صادرات ماهی
از منطقــه مرزی شــلمچه به عــراق داریم که
سال به سال روند صادرات ماهی از خرمشهر
درحال رشــد اســت بــه هــر حــال میتوان
ادعا کرد پــرورش آبزیان نیز قــدرت و ویژگی
دیگر خرمشــهر در زمینه کشــاورزی اســت.
مــزارع پرورش آبزیان در این شهرســتان توان
صادرات را به طور کامل در خود دارد .آبهای
ساحلی استان خوزســتان از نظر انواع آبزیان
دارای تنــوع گونــه ای فراوانی اســت ،وجود
صیدگاههای غنی و بــاارزش ماهیان دریایی
شوریده ،صبور ،شیر و وجود ذخایر گونههای
میگو و انواع ماهیهای پرورشــی و ســواحل
وسیع زمینهای مستعد و وجود منابع عظیم
آبی ،زمینه مناسبی را برای توسعه آبزیپروری
و جــذب رسمایهگــذار فراهم کرده اســت .در
واقــع فرایند توســعه اســتان بر پایــه مزیت و
امکان دریا و آبزی پروری و کشاورزی آغاز شده
و در دهه اخیر تداوم یافته از همین رو شیالت
و جایگاه آن در فرایند توســعه و تحول استان
از عمدهترین راهربدهای توسعه در دهه اخیر
بوده است.

24

دیربازی است که صادرات کاالها در مرز
شــلمچه دســت خوش افت و خیز فراوانی
بوده است.
ســید مصطفــی موســوی نائــب ریــس اتاق
خرمشــهر بیان منودند که صادرات محصوالت
کشاورزی در مرز شــلمچه افت و خیز فراوانی
دارد از جمله تعرفه گمرکی جدید عراق ،بحث
بی وی ( اســتاندارد) ،تعرفه های حمل و نقل
در عراق از جمله مشکالت اصلی کاالها است.
از طرفی مدیریت دوگانه گمرکی عراق در اقلیم
کردستان نسبت به ســایر مرزها مزید بر علت
بوده است .ایشان گفتند :مدت کوتاهی است
که صادرات میوه و تره بار جان تازه ایی به مرز
شلمچه بخشید بطوری که با رشایط نامناسب
صــادرات کاال بــه عــراق حــدود  70درصــد
صادرات متعلق به محصوالت کشاورزی است.
عــدم حامیت دولت در دادن یارانه و لیســت
پایین عرضه و کاال و نبود سیستم قیمت گذاری
از جمله مشکالت صادرات میوه و ترهبار است.
وی در آخر افزود :در این راســتا اتاق بازرگانی
خرمشــهر و انجمن ملی محصوالت کشاورزی
شعبه خوزستان جهت صادرات این محصوالت
حامیت کامل خویش را انجام خواهند داد.
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رییسکمیسیونگردشگریاتاقخرمشهر:

تقویتگردشگریروستایی
گامیبرایتوسعهخرمشهر

خرمشهر دارای ظرفیتها و پتانسیل
منحرص به فرد و بی رقیب در زمینههای
مختلفــی چــون گردشــگری اســت.
وجود متدن غنی ،منابع طبیعی چون
رودخانه ،بازارهای خرید ارزان ،موزههای
جنگ تحمیلــی و  ...همگی نشــان از
توامنندیبیبدیلشهرستانخرمشهر
در جــذب گردشــگران اســت؛ در این
خصوص ســید مصطفی موسوی نایب
رییس و رییس کمیســیون گردشگری
اتاق خرمشهر معتقد است :خرمشهر با
قابلیتهایفراوان،تواناییجذبمیزان
باالیی از رسمایههای داخلی و خارجی
را در صنعت گردشگری دارد.
پیشــنهاد شــا بــرای افزایش ســهم
خرمشــهر از درآمدهــای صنعــت
گردشگریچیست؟
برای افزایش ســهم خرمشهر از درآمدهای
صنعت گردشگری به حوزههای کارآفرینی
در حــوزه گردشــگری و فرصتهای پیش
رو شــامل توسعه زیر ســاختهایی چون
هتلداری (رزرو هتــل و اقامتگاه) ،ایجاد و
گســرش خدمات مسافرتی (بلیط و سفر
زمینی) ،زمینههای گردشگری و فرهنگی
(تور ،معرفی مکانها ،پیشنهاد سفر و)...
بازاریابی صنعت گردشگری (اطالعرسانی
و تبلیغــات) باید اهمیت بیشــری قایل
شــد .بهرهبردن از گردشهــای هوایی ،با
استفاده از وسیلههای مختلفی چون بالن،
تله کابین ،هواپیامیی گردشگری و پلهای
شیشــهای بر روی رودخانههــا کمکی در
جــذب ایدههــای نــو در تقویــت صنعت
گردشــگری میکنــد .از دیگــر امتیازات

صنعت گردشــگری خرمشهر وجود منابع
آبــی  -دریایی و اســتفاده از مزیتهای آن
اســت .گردشهای آبی بــا بهرهگرفنت از
وسایل گشتی دریایی متنوع و فراهم آوردن
بســر مناســب جهت آن میتواند جاذبه
گردش آبهای طبیعی اســتان را افزایش
دهد.
آیا برای تقویت گردشــگری روستایی
نیزپیشنهادهاییدارید؟
تقویــت گردشــگری روســتایی بــا ایجاد
زیرســاخت و امکانات الزم نیز گامیمهم
و موثر در پیشــرد اهداف توســعه صنعت
گردشــگری اســتان بــه شــار مــیرود.
قابلیتــی که با وجــود ایجاد تحــرک الزم
در ســه ســال اخیر و ایجاد فضاهای بکر
و مــدرن در برخی روســتاها ،همچنان به
درســتی از آن بهره نجستهایم .روستاهای
بکر با طبیعتی متنوع و ناب در هر گوشــه
منطقــه قابلیت جذب طیف ســلیقههای
مختلــف را بــه راحتی دارد .بهره جســن
از کاروانهــای راهیــان نور و گردشــگران
فرهنگی و مذهبی نیز امکانی ایدهآل است
که تاکنون بدون سیاستگذاری مناسب به
حال خود رها شــده و از سود بخشیدن به
مردم و شهروندان دور بوده است .پتانسیل
بالقوهای کــه به راحتی میتــوان از آن به
عنوان قدرت بالفعل و ناب بهرهجست.
چــه پتانســیلهای گردشــگری در
خرمشهر وجود دارد؟
گاهوجودپتانسیلهایگردشگریبیشامر
در منطقه امکان ذکر همه ظرفیتها را غیر
ممکن میســازد .پتانسیلهایی که شاید
مهم ترین آنها شامل اجرا و حاکمیت قوانین
و مقــررات مناطق آزاد تجــاری و صنعتی

نیاز کشورهای
همجوار به
مراکز درمانی
و جاذبههای
توریسم درمانی،
امکان ورود اتباع
خارجی بدون
اخذ روادید
و مشترکات
زبانی ،فرهنگی
و دینی ساکنان
این منطقه
با کشورهای
همجوار توان
جذب هر گونه
سرمایهای را در
زمینه گردشگری
داراست
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برای اقدامات گردشگری ،رسمایهگذاری و
بازرگانی  ،نزدیکی به مراکز عمدهجمعیتی
کشــور نسبت به ســایر مناطق آزاد کشور،
دسرتســی وجاری بودن رودخانههای زیبا
و پر آب وقابل کشــتیرانی ،امکان استفاده
از مزیــت کاالی همراه مســافر و بازارهای
تحت پوشــش منطقه آزاد اروند برای خرید
گردشگران ،استفاده از جاذبههای طبیعی
سواحل اروندرود ،کارون ،بهمنشیر و جزایر
پیرامون آن به خصوص جزیره مینو ،امکان
مســافرت از طریق هوایی ،زمینی ،دریایی
و راهآهن از متامینقاط کشور ،هم جواری
با تاالب بیناملللی شادگان جهت دوست
داران محیط زیست و بسیاری از موارد دیگر
را بتوان برشمرد.
برای جذب بیشــر رسمایــه گذار چه
تدابیــری اندیشــیدهاید؟ مهمتریــن
زمینههــای تزریــق رسمایــه صنعــت
گردشــگری در خرمشــهر شــامل چه
مواردی است؟
خرمشــهر با قابلیتهای فراوان موجود در
خویــش توانایی جــذب میــزان باالیی از
رسمایههای داخلی و خارجی را در صنعت
گردشــگری دارد .نیاز کشورهای همجوار
بــه مراکز درمانــی و جاذبههای توریســم
درمانــی ،امکان ورود اتبــاع خارجی بدون
اخذ روادید و مشــرکات زبانی ،فرهنگی
و دینی ســاکنان این منطقه با کشورهای
همجوار تــوان جذب هر گونــه رسمایهای
را در زمینه گردشــگری داراســت .اما مهم
تریــن زمینههــای تزریــق رسمایه صنعت
گردشگری در خرمشــهر میتواند احداث
آسامن منا و رصدخانه ،احداث بیامرستان
فوق تخصصــی -احداث هتلهــای  ۴و۵
ســتاره ،راهاندازی پیست اســب سواری،
راهانــدازی مرکــز تفریحات آبــی در کنار
احداث رستوران غذاهای دریایی،احداث
رســتوران غذاهای ملل ،راهاندازی پیست
اتومبیلرانــی و موتــور ســواری ،احــداث
کارتینگ و احداث دهکدههای گردشگری
طبیعی در شهرســتان و روســتا و احداث
پارک رسپوشیده است.
اما حصول همه این زمینهها با فراهم کردن
زیرســاخت و امکانــات الزم فراهم میآید.
با تســهیل قوانین ،تخصیص تسهیالت و
اعطای امتیــازات ویژه به بخش خصوصی
میتــوان رسمایههــای راکد اســتان را به
این بخــش تزریــق و در نتیجه آن صنعت
گردشگری را تقویت و ضمن ایجاد اشتغال
و ســودآوری اقتصــاد اســتان را بــا تحول
روبهرو کرد .زیر ســاختهای ما در بخش
هتلــداری ،تورهای گردشــی ،رســتوران
داری ،رفاه و تفریح بســیار ناچیز اســت و
این در حالی است که در اکرث مناطق برای
جذب گردشــگر اقدامات ویــژهای در این
زمینه صورت گرفته و باید همت مضاعف و
تالش وافریجهتجربان عقب اقتادگی و
رسیدن به امکانات الزم را به کار برد.

یادداشت
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بهار؛ بهانه ای برای شکوفائی
کاملهاللیمطلق
مدیرروابطعمومیاتاقبازرگانیخرمشهر

روزهــای پایانــی ســال  97در حال
سپری شدن اســت .همواره این روزها
با حس تغییر و تحــول طبیعت در گذر
بوده و ترسی این حس در کالبد انسان
نیــز همــواره باعث نشــاط و شــادابی
روحی و انگیزشــی میگردد .در آســتانه
ی ســال نو و با گرایش حسی به سمت
شــادابی و رسزندگی موجــود در آحاد
جامعه؛ امید است که آمدن بهار ،بهانه
ای برای شکوفائی اقتصادی کشور نیز
باشد.
سال  97با نوسانات و فراز و نشیب های
مختلف ســپری شــد  .بد نیست مروری
کنیم بر اتفاقات مهم اقتصادی کشــور
در سال :97
 امیــد بــه ثبــات و رونــق اقتصادی :در ابتــدای ســال و بــا قــوت گرفــن
فعالیت های اقتصادی ناشــی از فضای
احساســی برجام در جامعه ترسی یاقته
بــود .امید به رونق و رشــد اقتصادی در
جامعه بیش از همیشه ( حداقل در چند
سال اخیر) قابل مشــاهده بود  .توسعه
تجاری ،سفرهای هیئت های بازاریابی،
رسمایه گذاری و بازرگانی از کشورهای
مختلف ،افزایش میزان رسمایه گذاری و
توسعه نقدینگی همگی نشانه هایی بود
از امید فعاالن بخش خصوصی به بهبود
قعالیت های اقتصادی و رونق صنعتی و
بازرگانی کشور.
 شوک اول:رئیس جمهور آمریکا در اردیبهشت ماه

 سودای ارز:در فاصلــه کوتاهــی از خــروج آمریکا از
برجــام جــو روانی تاثیــر خویــش را بر
اقتصــاد ایران گذاشــت ،این بار شــاید
احساســات اقتصادی بر منطق آن فائق
شــد و پیــش از اثرگــذاری واقعــی این
تصمیم آمریکا ،شــاهد صعــود نرخ دالر
و ســایر ارزهــا با نرخی فزاینــده بودیم.

توسعه تجاری،
سفرهای هیئت
های بازاریابی،
سرمایه گذاری
و بازرگانی از
کشورهای
مختلف ،افزایش
میزان سرمایه
گذاری و توسعه
نقدینگیهمگی
نشانه هایی بود
از امید فعاالن
بخش خصوصی
به بهبود قعالیت
های اقتصادی و
رونق صنعتی و
بازرگانی کشور

دســتور خروج امریکا از برجام را صادر
و اعــال تحریم های ایران را با شــیوه
و گســره ی جدیــد در دســتور برنامه
خویــش اعالم کرد .باز هــم بدعهدی و
عدم اعتامدپذیری آمریکا ثابت گردید.
با این خــر توافقات هواپیائی ،صنعتی
و رسمایه گذاری و مهم تر از همه ی آنها
امید به توسعه روابط اقتصادی با جهان
به چالش کشیده شد.

26

افزایش ارز آن هم تا  6برابر قیمت قبلی
خود ،شوک شــدیدی به بازارهای ایران
وارد منــود .همزمــان و با ایــن رویداد و
نشــات گرفته از طیف احساسی جامعه
شــاهد افزایش عکــس العمل های غیر
منطقی بــوده ایم .عکــس العمل های
احساســی از دولــت و ملــت  .مــردم با
خریــد و فــروش ارز بــه منظور ســود و
حصول درامــدی بزرگ ،بــازار تقاضا و
عرضــه معمول ارز را بر هــم ریختند  .و
ایــن آغازی بود بر حملــه اژدهای ارز به
اقتصاد کشور .دولت نیز در سوی دیگر
احســاس را بــر منطق خویــش اولویت
بخشید  .صدور بخشنامه ها و آئین نامه
های آنی و خلق الســاعه ارزی ،و دسته
بندی ارز در سه سطح نامتعارف به بازار
ارز را متشــنج تر از پیش ساخت .الزام
صادرکنندگان به بازگشت ارز به شکلی
غیر منطقی مطالبه شد و این در حالی
بود که اســتثنائاتی بــرای این امر قائل
نبوده ایــم .چگونه ارزی به کشــور وارد
شــود در حالیکه معامله های تجاری در
برخی پایانه های مرزی به صورت ریالی

انجــام میگرفت  .چگونه بــازرگان ارزی
را وارد چرخــه کنــد در حالی که معامله
و دریافتــی واقعی خویش از طرف های
خارجــی خویش با نــرخ تعادلــی ثبت
شده در ســامانه های تجاری و گمرکی
همخوانی نداشت.
تصمیامت احساســی دولــت و ملت در
کنــار تاثیــر پذیری قیمت هــای کاال از

افزایش ارز بحرانــی بزرگ را پیش روی
ایران قرار داد.
 غول تورم:همزمــان با صعــود بی رویه نــرخ ارز،
افزایش قیمــت ها نیز به شــدت قابل
احســاس بود تا حدی که افســار مهار
قول تورم از دســت خارج شد .افزایش
گاه ًا چند برابــری قیمت کاالها و عدم
عرضــه برخــی دیگر بســته بــه نیاز در
بازار سبب کاهش قدرت خرید و تغییر
اولویــت هــای مرصفی ســبد کاالهای
خانــوار گردید .نرخ تــورم  35درصدی
در آبــان ماه ( 50.3در گــروه خوراکی
هــا و آشــامیدنی هــا و  29.6در گروه
غیــر خوراکی هــا) با معیارهــای نقطه
به نقطه نســبت به ســال قبل محاسبه
و اعــام گردیــد .این آمــار در دی ماه
بــه  39درصــد نیز رســید که خــود به
تنهایی گواه حجم افســار گســیختگی
تــورم در ســال  97می باشــد .پس از
انقالب شکوهمند اسالمی این حجم از
افزایش قیمت تنها در ســال  74پیش
آمده بود.

یادداشت

 شیوع رکود:عــدم رغبــت بــه فعالیــت های
رسمایــه گــذاری و صنعتــی بــه
دلیل عدم رصفــه اقتصادی آنها
و همچنیــن نبــود کاالهای مواد
اولیــه تولیدکننــدگان بــه مقدار
مــورد نیــاز ( یــا حداقل بــا نرخ
مطلوب) ســبب کاهــش فزاینده
میــزان تولیــد و رسمایــه گذاری
شــد .رکود تورمــی در بازارهای
مختلفی چون مسکن تاثیر خود
را به جای گذاشته بود.
 عرص تحریم های مجدد:با دامنه ای وسیع تر و به منظور از
کار انداخنت قلب اقتصادی ایران
عزیــز ،این بار تحریم ها از ســوی
آمریــکا اعامل و با وضــع قوانینی
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جهت تضمین اجرای آن به شدت
از ســوی ســایر کشــورها حامیت
گردیــد .ایــن بــار امــا بــار روانی
مســاله مدیریت شد .دیگر خربی
از صعود بی پروای نــرخ ارز نبود.
تورم هم جهش شــدیدتری نسبت
به ماه های قبل خویش پیدا نکرد.
و این نشان از همگرائی در کنرتل
اقتصاد کشور داشت.
 ظهور اینستکس:گام اول تــداوم فعالیــت هــای
تجاری ایران و اروپا در دوران پسا
برجــام و همچنین خــروج آمریکا
از توافقــات و معاهــدات صــورت
گرفته ،تاســیس و ایجاد سیســتم
تبادل مالی به نام اینستکس بود.
محدودیــت های این نظــام مالی

در گروه هــای کاالیی و چگونگی
فعالیــت هــا و طرف هــای ایرانی
قابــل ذکر اســت .این کــه تا چه
انــدازه ای ایــن معاهــده و اقدام
مشــرک بتوانــد مســیر بازرگانی
و تجارت ایــران را تقویت بخشــد
همچنان و بــا اطمینان قابل ذکر
و پیش بینی نیســت .اما می توان
امید داشــت تا توســعه ایــن روند
لرزشــی مثبت به افول بی ســابقه
شاخص های مهم اقتصادی کشور
در سال جاری داشته باشیم.
بــا وجــود متــام ایــن اتفاقــات
اقتصادی ســال  97مــی توان به
وضوح شــاهد بود که جنگ اصلی
با ایران در عرصــه های اقتصادی
اســت .و از این نقطه می توان به
اهمیت جایــگاه بخش خصوصی
و لــزوم همــکاری و هامهنگی هر
چه بیشــر متامی دســتگاه های
حکومتــی و فعــاالن اقتصادی در
عبــور از ایــن چالش دشــوار باور
داشت.
اصالح آئین نامه های مخل تولید
و فعالیت های حامیتی اقتصادی،
همکاری و همفکری هر چه بیشرت
دســتگاه های دولتــی و حکومتی
بــا بخــش خصوصــی ،همــت و
تالش مضاعف فعــاالن اقتصادی
در بهبــود رشایــط فعلی کشــور،
اولویــت بخشــی ســود اجتامعی
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به جای ســود فردی ،برنامه ریزی
در کاهــش نقدینگــی و توســعه
میــزان رسمایه گــذاری ،واگذاری
بخــش هــای مهــم اقتصــادی به
بخش خصوصــی ،رفع محدودیت
هــای اقتصــادی و تعریف بســته
ها و امتیازات تشــویقی در جهت
گسرتش فعالیت های اقتصادی و
 ..همگی باید در دستور کار بخش
های مختلف اقتصادی کشور واقع
گردنــد .بی شــک و بــا نگاهی به
ســابقه پر افتخار انقالب اسالمی،
ایــن برهه از جنگ های اقتصادی
نیز با رشــادت رسبازان اقتصادی
کشور و درایت مقام معظم رهربی
و حکمرانــان کشــتی اقتصــادی
ایران اســامی با افتخار و صالبت
قابل گذر خواهد بــود .امیدواریم
با همبســتگی و اتحاد سال  98را
با بهبــود رشایط فعلــی اقتصادی
کشور پشت رس بگذرانیم.
نــگاه به ســال  ، 98نگاهی ملی با
افقی روشــن خواهــد بود زیــرا که
اتحــاد و همدلــی آحــاد جامعه در
سایه رهربی هوشمندانه و مقتدرانه
در دستور یکایک فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی قرار خواهد داشت.
با آرزوی ســالی رسشار از اتفاقات
و حوادث شیرین و سبز و موفقیت
رسشــار بــرای متامی ملــت عزیز
ایران.
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طاهر سلیامنی :عدم اجرای درست
قوانیــن مناطــق آزاد اولیــن مشــکل
مالیاتیفعاالناقتصادی
خزانــه دار اتاق بازرگانی خرمشــهر بیان
منود :دلیــل اصلی مشــکالت مالیاتی
بازرگانان و فعاالن اقتصادی منطقه عدم
اجرای صحیح قوانین مالیاتی مناطق آزاد
توســط برخ6ی رشکت هــای خصوصی
فعال در بندر و گمرک منطقه می باشد.
طاهر سلیامنی افزود :هر زمان که حضور
دولــت در جایــگاه حامــی و یــار بخش
خصوصــی پــر رنگ تــر بــوده ،اقدامات
موثرتری نیز در رفع ایرادات قانونی. ،رفع
مشــکالت اقتصادی داخلــی و خارجه،
حل معضالت مالیاتی فعاالن اقتصادی
و بهبود رشایط تهیه مواد اولیه محصوالت
صادرات محور تولیدکننــدگان ایرانی را
شاهد بوده ایم.
ایشــان ترصیح کــرد :با توجــه به قانون
ماده  13مناطق آزاد کشور کلیه فعالیت
های اقتصــادی این گونه مناطق از زمان
تصویــب و به مدت  20ســال از پرداخت

عــوارض و مالیات معاف می باشــند .اما
درعمل و در مرحله اجرا شاهد نقض این
قانون در چند مورد بوده ایم.
سلیامنی ادامه داد :مهم ترین موارد نقض
قانون معافیت مالیات در منطقه آزاد اروند
شامل:
_ اجــرای مــاده 169معامــات فصلی
بدون اطالع رســانی قبلی و مناســب در
سال های  1390تا  95و تحمیل جرائم
سنگین مالیاتی به فعاالن اقتصادی این
منطقه
_ دریافــت  9درصــد ارزش افــزوده از
تولیدکننــدگان و فعــاالن عرصــه های
کشاورزی در قبوض برق ،آب  ،گاز و ...
_ دریافت تعرفــه های صنعتی از رشکت
های تولیدی محصوالت کشاورزی
_ دریافــت مالیــات  1درصــد از فــروش
رشکت های آبزی پروری بوده است.
وی گفت :طبق آئیــن نامه های مالیات
کاالهای مشمول  9درصد مالیات ارزش
افــزوده از پرداخت  4درصد مالیات علی

رفع معضالت مالیاتی یکی از اقدامات مهم
اتاق خرمشهر در سال 97

طاهر سلیمانی
اضافه کرد :اعمال
حداکثر تخفیف
مالیاتی ويژه
مشاغل جهت
تشویق بنگاه
های اقتصادی به
فعالیتبیشتر
کمک شایانی
به فعالیت های
اقتصادی خواهد
نمود
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الحساب معاف می باشند  ،در صورتیکه
این مالیات ها در خرمشهر از واردکنندگان
دریافت می شود که این خالف مقررات و
قوانین می باشد.
خزانه دار اتاق خرمشهر همچنین ادامه
داد :اعامل ماده  169قانون مالیات های
مستقیم فصلی به شــکل درستی اطالع
رسانی نشــده و عدم اعامل ماده قانونی
فرار رسمایه و کاهش میزان فعالیت های
تجــاری  -اقتصــادی در منطقه را موجب
شده است .سلیامنی در ترشیح مشکالت
صادرکنندگان در شلمچه نیز بیان کرد:
تفاوت ارزش گمرکی و ارزش واقعی فروش
کاالهای صادراتی و مشــکالت برگشــت
ارز بــا توجه به فــروش ریالــی در مرزها،
یکی از اصلی ترین مشــکالت بازرگانان
در ارائــه اظهارنامه های مالیاتی و تعیین
ارزش واقعــی کاالهای صادراتی اســت.
وی گفت :فــروش واقعی فروش کاالهای
صادراتــی اغلــب از ارزش گمرکی اظهار
شــده کمرت بــوده و این ســبب برخی از
ناهامهنگی ها در بازگشت ارز شده است
به شــکلی که میزان ارز اظهار شــده در
ســامانه های گمرکی بیش از ارز حاصل
شــده بوده و عمال امکان بازگشت ارز به
میزان اظهارشدهجود ندارد
ایــن فعال اقتصادی اضافــه کرد :اعامل
حداکــر تخفیف مالیاتی ويژه مشــاغل
جهت تشــویق بنگاه هــای اقتصادی به
فعالیت بیشرت کمک شایانی به فعالیت
های اقتصادی خواهد منود .از جمله این
موارد می توان به معافیت های صادرات از

مالیات اشــاره کرد که در دولت سابق و با
تبدیل اظهارنامه های صادراتی به فروش
داخلی متامی صادرکننــدگان و فعاالن
اقتصادی را شامل مالیات های سنگین
منوده کــه اعامل این گونه قوانین عرصه
فعالیت های تجاری را تنگ می مناید.
ایشــان افزود :اتاق بازرگانی خرمشهر با
رایزنی های صورت گرفته و طی نشســت
های متامدی و مکرر موفق شد امتیازات
ویژه و تسهیالت خاصی را در امور دارائی
و رفع معضــات مالیاتی بــرای اعضای
خویش بردارد.
طاهر ســلیامنی ترصیح منــود :تخفیف
 95درصدی جرائم مالیاتی اعضای اتاق
از مهــم ترین توافقــات حاصلــه در این
نشســت ها بود .همچنین اخذ موافقت
سازمان امور مالیاتی استان خوزستان در
رابطه با برگزاری دوره های آموزشی قوانین
مالیاتی را با قید قوانین منطقه آزاد به کلیه
بازرگانان و فعاالن اقتصادی و اجرای ان
در سالن اجتامعات اتاق خرمشهر از دیگر
دســتاوردهای اتاق خرمشهر در نشست
با مدیران مالیاتی اســتان و منطقه بوده
است.
خزانه دار اتاق خرمشهر در پایان ،استقرار
منایندگان سازمان دارائی و امور مالیاتی
اســتان خوزســتان در خرمشــهر جهت
رفع معضالت خــاص بازرگانان و فعاالن
اقتصادی و اطالع رسانی مداوم و مناسب
بخشــنامه ها و آئیــن نامه هــای جدید
مالیاتی به بازرگانــان را از دیگر توافقات
حاصله از این نشست ها برشمرد.
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گسترش آموزش ،حلقه مفقوده مدیریت نوین در خرمشهر
رئیس کمیسیون آموزش ،پژوهش و
رشکت های دانش بنیان اتاق بازرگانی
خرمشــهر از برگــزاری  25ســیمنار
آموزشی در ســال  97توسط این اتاق
خرب داد.
مرتضــی جزایری اصــل بیان منــود :با
توجه بــه این که عدم گســرش آموزش
در فضــای مدیریتــی منطقــه یکــی از
اصلــی تریــن حلقــه هــای مفقــودهی
کاربــرد علــم نویــن در مدیریــت زمینه
هــای مختلف شهرســتان بــوده ،بر آن
شــدیم تا با گســرش ســطح آموزشی و
پژوهشــی به ویژه میان فعاالن اقتصادی
و کارآفرینــان ،صنعتگــران و دارنــدگان
رشکــت هــای فعــال بخــش خصوصی
گامی مهــم و موثر در علمی منودن گام
های مدیریتی و اثربخشــی و سوددهی
هر چه بیشرت فعالیت های اقتصادی در
منطقه برداریم.
وی ادامــه داد :بــر همیــن اســاس و با

با استناد به
تفاهم نامهی
منعقد شده با
سازمان منطقه
آزاد اروند و
همکاری آن
سازمانتوانستیم
برای اولین بار 25
سمینار آموزشی
را در اتاق
خرمشهر و ظرف
مدت یک سال
برگزار نمائیم
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اســتناد به تفاهــم نامه ی منعقد شــده
با ســازمان منطقه آزاد اروند و همکاری
ان سازمان توانستیم برای اولین بار 25
ســمینار آموزشــی را در اتاق خرمشهر و
ظرف مدت یک ســال برگــزار منائیم که
ایــن موفقیــت در کنار برگــزاری کیفی
و اســتقبال کمــی داوطلبان توانســت
جایگاه آموزش اتاق خرمشــهر را به رتبه
یکم برتر ســال  97در میــان اتاق های
کشور برساند.
عضو هیئــت مناینــدگان خرمشــهر در
پایــان ترصیح منــود :در صــورت تداوم
فعالیت های موجود و بر اســاس برنامه
ریــزی های صورت گرفتــه هدف ارتقای
کیفــی و کمــی دوره هــای آموزشــی با
موضوعــات تخصصــی تــر و کاربردیتر
در دســتور کار قرار دارد کــه امیدواریم
این تالش ها گامــی مثبت برای فعاالن
اقتصادی خرمشــهر بوده و مورد رضایت
شهروندان نیز واقع گردیده باشد.
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رونق تجاری خرمشهر در گرو حمایت از بازرگانان

نائــب رئیــس اتــاق خرمشــهر از
پیگیــری اتــاق بازرگانــی خرمشــهر
جهت رفع معضــات واردکنندگان و
ترخیص کاران در ط.ل سال  97خرب
داد.
ثامر جاسمی نژاد دریس بیان کرد :ما از
جایگاه اتاق بازرگانی خرمشــهر چالش
هــای موجــود در گمرک خرمشــهررا با
مســئولین در میان گذاشته ایم .گمرک
خرمشــهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی
و تجــاری در کشــور ایران بســیار حائز
اهمیت است.
جاســمی افزود :عدم تعامــل الزم میان
ســازمان منطقــه آزاد ارونــد و گمــرک
جمهوری اســامی ایران سبب به وجود
آمــدن مشــکالت عدیــده ای در زمینه
واردات و ترخیــص بار شــده اســت که
ایــن امر نیازمنــد یکپارچگی مدیریت و
اعامل صحیح و درســت قوانین مناطق

آئین نامه های
ارزی ،ممنوعیت
ثبت سفارش و
عدم ترخیص
کاالهای دپو
شده در گمرکات
همگی مانعی در
جهت گرایش
فعاالن بخش
خصوصی به
تجارت و واردات
مواد مورد نیاز
کشور شده است
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آزاد اســت  .واگــذاری بازرســی هــای
فضای بندر خرمشهر به سازمان منطقه
آزاد اروند و اســتقرار گمــرک جمهوری
اســامی ایران در گیت هــای خروجی
منطقــه آزاد اروند یکــی از اصلی ترین
مطالبــات بازرگانان در امــر تجارت در
بندر خرمشهر است.
ایشــان ادامــه داد :صدور آنــی و خلق
الســاعه بخشــنامه ها و آئین نامه های
مخــل در امــر تجــارت یکــی دیگــر از
معضالت واردات در منطقه اســت .آئین
نامه های ارزی ،ممنوعیت ثبت سفارش
و عــدم ترخیص کاالهای دپو شــده در
گمرکات همگی مانعی در جهت گرایش
فعــاالن بخــش خصوصی بــه تجارت و
واردات مواد مورد نیاز کشور شده است.
نائــب رئیس اتاق خرمشــهر بیان منود:
ارزش گــذاری کاالهــا در منطقــه آزاد
اروند به شکلی غیر واقعی و باالتر از نرخ
متام شده برای بازرگانان صورت میگیرد
کــه این امر بــه رصفه بــودن تجارت در
منطقــه را با چالشــی اساســی و جدی
مواجه منوده اســت .از ســوی دیگر نیز
لــزوم اعطــا و اختصاص امیتــازات ویژه
بــه کســبه و بنــک داران منطقه جهت
واردات محــدود ،آســان و ارزان کاالهــا
یکــی از اصلــی ترین عوامــل در جهت
پویائی بازارهای منطقه و بازگشت رونق

اقتصادی به خرمشهر به شامر میرود.
وی مهم ترین مســائل و مشکالت دیگر
که سبب کندی تجارت در این خرمشهر
شده را شامل:
 نبودن امکانات و رسدخانه های کافیجهت نگهداری محصوالت فاسد شدنی
 مالیــات ســنگین در واردات کاال کــهمربوط به سازمان دارایی است
 چک شــدن مکرر برخــی از ارزش هاتوسط چندین کارشناس
 اعــال قوانیــن کل گمــرکات درخرمشــهر بدون توجه به وجــود قوانین
منطقه آزاد در این منطقه
 و مهمــر از همــه عــدم امــکان ثبتسفارش کاالها به دلیل نبود مصوبه الزم
و پس از آن اجرای قوانین ثبت سفارش
به شکل نا درســت در منطقه آزاد اروند
برشمرد.
نائــب رئیــس اتــاق خرمشــهر در پایان
اظهــار امیــدواری منــود که مســئوالن
دولتــی و نظارتــی با همدلــی و تعامل
و بــا اختصــاص امتیازات و تســهیالت
ویــژه مناطــق آزاد بــه خرمشــهر تــوان
رقابــت بازرگانان و فعــاالن اقتصادی با
بازرگانان ســایر نقاط کشــور را افزایش
و همچنیــن نیروی انگیزشــی مناســب
جهت توســعه فعالیت هــای اقتصادی
ایجاد منایند.

عملکرد رسانه ای اتاق بازرگانی خرمشهر در سال 97
مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس اتاق با بخش خبری و گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای محلی  2:بار
برگزاری نشست رسانه ای رئیس اتاق خرمشهر  2 :بار
تهیه و پخش دو گزارش ویژه خبری جهت پخش در شبکه های صدا و سیما با موضوع شلمچه و تجارت
درخرمشهر
پخش  4گزارش خبری از صدا و سیمای مرکز آبادان از عملکرد اتاق
پخش  2بخش گزارشی و عملکردی اتاق از شبکه های سراسری
راه اندازی کانال های اطالع رسانی اتاق در برنامه های واتساپ ،روبیکا ،سروش و ایتا و ارتقای راه های ارتباطی
اتاق خرمشهر به 9مسیر
طراحی مدرن و جدید سایت اتاق (رونمائی به زودی)
تهیه 14تیزر اختصاصی از رویدادهای مهم اتاق
تهیه 2کلیپ اقتصادی از منطقه
هماهنگی جهت انجام 6مصاحبه اختصاصی با مدیران اتاق
راه اندازی فصلنامه بیان "ویژه اتاق بازرگانی خرمشهر" و انتشار  2شماره از آن
مشارکت در  16همایش منطقه ای
برگزاری  28نشست تخصصی در اتاق

گزیده فعالیت های اتاق بازرگانی خرمشهردرسال 97

شورای گفتگوی
دولت و بخش
خصوصی

تفاهم نامه ها

تعداد نشست های برگزار شده5 :
موضوعات :معضالت تجارت در شلمچه – مشکالت تعاونی ها – مشکالت واردات منطقه
ساماندهی ورود گردشگران خارجی و تقویت صنعت توریسم – بررسی معضالت صنعتگران

تعداد2 :
طرف های تفاهم نامه :جمعیت بانوان بازرگان جنوب عراق  -اتاق بازرگانی کرج

اعزام هیئت های تجاری:
بین الملل

تعداد 3 :کشورهای هدف :روسیه و عراق

پذیرش هیئت های تجاری و مسئولین تجاری در سطح بین المللی:

تعداد 3 :عناوین :رایزن بازرگانی روسیه – هیئت بازاریابی نجف عراق – جمعیت بانوان بازرگان جنوب عراق

آموزش

برگزاری  25سمیار آموزشی

کسب رتبه برتر یکم در میان اتاق های کشور

برگزاری  8دوره آموزشی ویژه متقاضیان کارت بازرگانی

در سال 97

مهــم تريــن اقدامــات
اتـــــــــاق بـــازرگـــــــانی
خـــــــــــرمـــشــــــهـــــــــر

نشست مشترک اتاق با معاون اقتصادی استانداری خوزستان پیرو مشکالت امنیتی شلمچه
برگزاری  4نمایشگاه در ابعاد کوچک با موضوعات  :گیاهان داروئی – نمایش محصوالت تولیدی منطقه – گردشگری
و صنایع دستی  -خیریه کتاب
نشست هم اندیشی بررسی معضالت صادرات از شلمچه با حضور مسئول میز عراق در سازمان توسعه تجارت
نشست مشترک با رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران و معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند
برگزاری مشترک سومین همایش " تجلیل از صنعتگران نمونه منطقه آزاد اروند"
راه اندازی دفتر اتاق در گمرک بندر خرمشهر
برگزاری  3نشست پایش کارت های بازرگانی با حضور مسئولین سازمان های مرتبط
نشست تخصصی میز آبزیان استان خوزستان
نشست هم اندیشی با فعاالن صادرات در مرز شلمچه
نشست مشترک اقتصادی استان البرز و منطقه آزاد اروند
رایزنی با مدیریت سایت تجاری شلمچه جهت بازگشائی مجدد دروازه های تجاری شلمچه
میزبانی از وزیر محترم کشور
مشارکت در بیست و دومین همایش ملی روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان نمونه خوزستان
برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند به فعاالن اقتصادی استان خراسان رضوی
نشست تخصصی رونق کسب و کار و بهبود وضعیت واردات منطقه آزاد اروند
نشست مشترک با معاون عربی – آفریقائی سازمان توسعه تجارت و هیئت رئیسه اتاق ایران و کویت
برگزاری ششمین همایش روز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان نمونه منطقه آزاد اروند
مکاتبه با ســازمان توســعه تجارت و پیگیری اتاق و سازمان از طریق وازتر امور خارجه و گمرک ایران حول راه اندازی
کریدور تجاری و ترانزیتی در مرز شلمچه
برگزاری نشست کارگروه توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی در شلمچه
همکاری در برگزاری جشنواره بانوی نمونه اروند
برگزاری اولین نمایشگاه های تخصصی توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند در دو پارت نمایشگاهی با موضوع :مواد
غذائی ،آرایشی ،بهداشتی و سلولزی – مواد ساختمانی و دکوراسیون داخلی
رایزنی با سازمان منطقه آزاد اروند جهت تخصیص سهمیه ارز  5میلیون دالری از سامانه نیما جهت واردات به اعضای
اتاق خرمشهر

